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 سوال للم

 تتمايل ُرادالا ةاَح

 نينرقلا يف «ماشلا دالب ضرأ ىلع تماقأ يتلا ةيبروألا تايلاجلا نإ
 «ةيبروألا ةرجهلا راهغأ نم ًاريغص ًالودج تناك ءرشع عباسلاو رشع سداسلا
 « يكيرمألاو يويسآلا نيملاعلا وحن «ةيخيراتلا ةرتفلا هذه يف تقفدت يتلا
 .ةثيدحلا روصعلا يف ةيداصتقالا تاروطتلاو ةيفارغجلا فوشكلا ةجيتن
 ىلإ تدفو يتلا دادعألا نأ ءاذه نم دوصقملا نإف ريغص لودج لاقي امدنعو

 ةيسآأ رزجو «ةيبونجلاو ةيلامشلا ةكيرمأ هتقلت امل ةبسنلاب ةليلق تناك ةيروس
 -:ةينآلا بابسألا ىلإ اذه عجريو .دنه لا دالبو

 تاراقلا يف رمألا هيلع ناك امك ديدش بذج ةقطنم ماشلا دالب نكت مل- ١
 ترفاوت يتلا ةيداصتقالا تاناكمالاف :ًايركب ةلخلخملاو : اعيد ةفشتكملا

 . ماشلا دالب يف مهل ًأايهتت ل .ةديدجلا قطانملا يف «ةبروأ نم نيرماغملل
 ءًايراجت ًافده ناك ماشلا دالب يف ةيبروألا تايلاجلا ةماقإ فده نأ ذإ

 .نويداعلا نورماغملا عبطلاب هكلمي ال ًايماسأ لامار بط بلطتت ةراجتلاو

 . مهئالمعو راجتلا ىوس عقاولا يف ماشلا دالب ىلإ دفي نكي مل هنإف اذلو
 فصنلا يف الإ يراجتلا فدهلا نويبروألا زواجتي ملو . مهب ذولي نم وأ
 ةمكاحلا ةيناثعلا ةلودلا تفعض امننيح ,رشع عباسلا نرقلا نم يناثلا
 «ضرألا هذه ىلع ةديدج لمع تاناكمإ ةيبروألا لودلل تفشكتو
 اهذوفن تبثتل ةينيدلا ةياحلا راتس تحت ةقطنملا ةسايس ف بعلت تعرشف
 . يداصتقالا

 «ماشلا دالب اهنمو «تنافيللا دالب مكحت تناك يتلا ةينامثعلا ةلودلا نإ -

 نمو «ةيبرحلا اهتوقو اهسأب ىشخت ةبروأ تناك يتلا «ةيناثعلا ةلودلا يه
 ئ 0 دجت مل ءاهتلان يتلا تازايتمالا نم مغرلا ىلع ؛ةيبروألا تايلاجلا نإف مث



 مو .ًالثم ةكيرمأ يف ثدح امك ,قلطم لكشب ةحوتفم اهمامآ ضرألا

 ةيروس يف سرامت نأ نم نكمتت ملف . يهتشتو ديرت | اًئاد ةلماعملا نكت
 نم .ًاثيدح ةفشتكملا ةيقيرفإلا وأ ةيكيرمألا قطانملا يف هتسرام ام ًالثم
 تناك ةينامثعلا ةلودلاف .لالغتساو «بلسو ببهنو «باهرإو فنع لامعأ

 ةيبروألا لودلا عم تمظنو «تايلاجلل فيثكلا قفدتلا هجو يف ًاقئاع
 هذه ءيجب .تازايتمإلا مسا اهيلع قلطأ تادهاعم يف «ةقالعلا ةبحاص

 . اهتماقإو تايلاجلا
 «ةيبروألا لودلا لبق نم ةديقم تنافيللا يف اهسفن ةراجتلا تناك دقل -"

 ةركتحم امنإو «ةلودلا ناكس عيمجل ةحوتفم وأ «ةرح ريغ ءرخآ ىنعمب وأ
 ةيعامتجا ةئف لبق نم وأ ,«ةسنرف يف ةيليسرمك تاذلاب ةنيدم لبق نم
 ةكرشك ةددحم ةكرش لبق نم وأ «ةيقدنبلا يف رمألا هيلع وه امك «ةنيعم

 ةيبروألا لودلاف .ةدنالوه يف مادرتسمأ ةكرشو «.ةرتلكنإ يف تنافيللا

 اهتايلاج نذإ كرتت مل ءاهيضارأ ىلع راجتإلل ةينامثعلا ةلودلا عم ةدهاعتملا

 لكلف ءاههيجوتو ءاهيلع فارشإلاو ءاهميظنتل تعس امنإو ءامأشو
 ةضيرعلا اهطوطخ يف هباشتت تناك نإو ءاهتاذب ةمئاق ةيرادإ ةايح ةيلاج
 .ىرخألا تايلاجلل ةيرادإلا ةايحللا عم

 وأ , ةسنرفك ( 0 ةمأ) مسا هذه اهتايلاج ىلع لودلا تقلطأ دقلو

 نأ يزور سيلو .ةرتلكنإك « هم:هوب» وأ «ةيقدنبلاك « 006018 ةرمعتسم»

 ةماقإلا يف اهيلإ مضني نأ نكمي لب ءةلودلا سفن نم رصانع ةيلاجلا مضت
 «ةينامثعلا ةلودلا يف.انل يمسر لثمم ال ,ىرخأ نادلب نم رصانع ةرادإلاو
 ىلع مهوصح لبق ةيسنرفلا ةمألاب اوقحتلا نيذلا نيينيسملاو ءالثم نييونجلاك
 .. ةينامثعلا ةلودلا نم مهب ةصاخ تازايتما

 قاطن يف ةريغص تايروهمجب نوكي ام هبشأ فلؤت تايلاجلا هذه تناكو
 ةلودلا نأ ودبيو .اهويرادإو اهنم نؤصاخلا اهماكح امل «ةيناثعلا ةلودلا
 كلذ يف ةضاضغ لوطلاو لوحلا ةبحاص يهو كاذنإ دجتل نكت مل ةيناثعلا

 نوغت



 رزجلا هذه ىلإ ترظن اهلعلو . تازايتمالا ةسارد دنع اذه انحضوأ امك

 يتلا «ةينيدلا للملا» ىلإ اهترظن «ةينامثعلا اهتيوعر» مضحخ يف ةيبروألا ةيرشبلا
 مكح نم ًاضعب اهتطعأ يتلاو اهتيوعر راطإ يفو اهينارهظ نيب شيعت تناك
 فرتعملا للملا نم ةلم (ةيقدنبلا ةيلاجلا» وأ (ةيسنرفلا ةمألا» نأك يأ .(0يتاذ
 . ةيدوهيلاوأ ةيسكذوثرألا ةلملاك اهم

 ةينارثعلا ةلودلا عم ةدقاعتملا ةيبروألا لودلا عيمج ءيشنت مل ةقيقحلا يفو

 اذه ةقيرط نإ لب ءرشابم لماكتم لكشب ةلودلا كلت يف «اهمتأ» مكح ماظن

 انرق انايحأ قرغتسا .نينسلا نم ليوط ىدم ىلع تلماكتو تمن دق مكحلا
 لوقلا نم عنمي ال اذه نكلو .(ةيسنرفلا ةمألا» عم لاحلا وه امك نمزلا نم

 تلقتنا نأ ذنم ةيساسألا هطوطخ تعضو دق ىرخألا لودلا ضعب نأ

 لمعت تقب يتلا ةدملا ةليط اهيلع ةظفاحم تلظو «ماشلا دالب ىلإ اهتايلاج

 يراجتلا يضاملا تاذ ةيقدنبلا امأ .ةدنالوهو ةرتلكنإك عاقبلا هذه يف اهيف

 لبق دالبلا كلت يف اهترمعتسمل اهميظنت اهل ناك هنإف ماشلا دالب يف قيرعلا

 ةجيتن هيف ةفيفطلا تاليدعتلا ضعب ترجأ دق تناك نإو «يناثعلا حتفلا

 لودلا نإ لوقلا نكمي لب . ةيقدنبلاو ةيروس يف ةديدجلا ةئراطلا تاروطتلا
 تذختا دق رشع 7-0 سداسلا نينرقلا ُِق ًاددجم اهتايلاج تدفو يلا

 بسحب اهيلإ فيضت وأ امم تلت ًاتاننأو اقلطنم ةيقذنبلا تاييظنت

 .ةصاخلا اهفورظ

 تناك تالاكساإلا يف ةيبروألا تايلاجلا نأ لوقلا نم مهفي الأ بهو

 .اهتيلامم ءاهسلاجمو ءاهسيئرب (ةريغصلا تايروهمجلا» نم ًاعون نوكت
 ضيقنلا ىلع لب (مألا اهنطو» نع اهتافرصت يف ةلقتسم تناك اهنا ءاهبتاضقو

 .اهدالب يف ةمكاحلا تاطلسلاب ةيوقلا اهتاطابترا اهل ناك هنإف كلذ نم
 «ةيناثعلا ةلودلا بلق يف شيعت يهو .عضخت تناك نذا تايلاجاف
 نم ةينطولا ةمكاحلا اهتاطلسلو «فرط نم كارستألا اهيذفنمو «تازايتمالل»
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 يف ةرشابم اههجوتو اهريدت امهادحإ :نيتئف تناك ةريخآلا هذهو .رحخنأ فرط

 .اهم ىلوألا طبترتو مألا نطولا ف ميقت اهتيناثو .تالاكسإلا

 -:ةيلصألا اهدالب يف تايلاخلا ةرادا اهي طبترت ىتلا ةيتطولا تاطلسلا أ

 ةلص تاذ تناكو تايلاجلا نطو يف ةميقملا ةمكاحلا تاطلسلا نا

 يبروألا دلبلا بسحب اهتايحالصو اهؤارسأ فلتخت اهيلع فارشإلاو اههيجوتب
 ةراجتلا نم شيعت ةيرحب ةنيدم تناك يتلا الثم ةيقدنبلاف . ةيلاحلا بحاص

 مئاعد تيبثت ىلإ اهتاطلسو اهتائيه عيمجب اهتموكح تهجتا دقف «ةراجتللو
 يف ءاهتامزلتسمو ءاهتاقحلم لكب امل ةيويحلا ةيداصتقالا ةيحانلا هذه

 ءاهرييستو نفسلا ءانب ىلع اهسفنب تفرشأ دقف .اهجراخو ءابتاذ ةيقدنبلا
 عبطلاب اهنيب نمو ءاهتراجت دعاوق ددحت يتلا ةقيقدلا تاعيرشتلا تردصأو
 نأ ذنم ءانيأر امك .«تأدتبا يتلا ةراجتلا كلت «يبرعلا قرشلا عم اهتراجت

 ناوريقلاو قشمدو ةرهاقلاو بلح رشاعلا نرقلا رصخاوأ يف اهؤارفس راز»
 .©0«اليمج ًابيحرت اهراجتل نمضت تازيم ىلع اولصحو

 ءاهتاميظنتو ءاهترادإ يف عضخت تناك نذإ ماشلا دالب يف ةيقدنبلا ةيلاحلاف
 تدتما يذلا «ريبكلا سلجملا» تاررقم ىلإ ىلوألا اهتأشن ذنم ءاهتاعيرشتو

 هل ناك يذلاو «ةماعلا نوؤشلا سمي ام لك تلمش ىتح هتاصاصتخا
 وأ وتانسلا) خويشلا سلجم ىلإو «نيناوقلا نسو ةيعيرشتلا ةطلسلا هدحو
 اهنم اهيس الو «ةيلالا نوؤشلاب فرصتلا قح كلمي ناك يذلا (يداغيربلا
 ناك ىتلا «تازايتمالا ةصاخبو .تادهاعملا ةشقانمو .بئارضلا ضرف
 تاييلعتلا عضي ناك امك .نيملسملا برعلا ماكحلا نم ةقدانبلا اهيلع لصجي
 نوؤش ًايعوبسا حضوت تناك يتلا ريراقتلا مهنم ملستيو «جراخلا يف ءارفسلل
 اهلصانقو ةينيطنطسقلا يف ةيقدنبلا ءارفس ريراقت ىلإو ..اهيف نيلثمملا دالبلا
 طبتري ناكو .ثحبلا اذه يف ةاقتسملا تامولعملا مظعم. عجرت ةيروس يف
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 «جدودلا» بناج ىلإ مضت. يتلا ( ©0166 عمجملا ةنحلاو خويشلا سلجمب

 , )١9 ينو .اهريغو ةيبرحلاو ؛ةيرحبلاو «ةيراجتلا تالاجملا عيمج يف ءاربخ
 ءاربخلا ةنحلا» ءاشنا وتانسلا سلجم رقأ م601١ ةنس - رياني يناثلا نوناك

 ( الدوادأءهننتق لأ تامودو ةهنا ةااه ةلوءءومتاوي ةراجعل ةسمتللا

 «)(تايلصنقلا» ةصاخبو اهتبقارمو ةراجتلا نوؤشل ايلعلا ةرادالا اهاطعأو

 «ةرشعلا سلجم »و «لباوتلا ةنحلا» ةنجللا- هذه دوجوب ىصوأ دقل ةقيقحلا يقو

 ال تضرعت يتلا تاديدهتلاو رطاخملاو حلاصلا ءاجرلا سأر فشك دعب

 (ةثالثلا ةراجتلا لصانق» ةنجلب ةهيبش تناكو .("ةماع ةفصب ةيقدنبلا ةراجت
 تاليبلا» عيمج اهل عضخأو رشع ثلاثلا نرقلا فصتنم يف تسسأت يتلا

 .(27(تايلصنقلاو

 ةرادإ اهب طبترت تناك يتلا ةيسيئرلا ةيموكحلا ةسسؤملا نأ لوقلا نكميو '
 ةنجلا» يه رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف ةيروس يف ةيقدنبلا ةيلاجا
 يكراغيلوألا مكحلا ماظن عاطتسا دقل ةقيقحلا يفو .«ةراجتلل ةسمخلا ءاريخلا

 وحن اهيف ةيدرفلا دوهجلا عيمج هجويو ةراجتلا ىلع رطيسي نأ ةيقدنبلا يف
 هيف رقتست ناكم لك يف تايلاجلل قلخي نأو ءاهدجمو ةلودلا حلاصم ةمدح

 , .امدق اهتماقإ نكامأ يف ةراجتلا عفدتو رومألا طبضت «ةمزاحو ةميكح ةرادإ

 ةيموكحلا تاسسؤملا فلتخم نيب كسامتلا ناكو «ةيقدنبلا ةيروهمجلا حلاصلو

 طاشنو تايلاجلا ةايخ راهدزال ةيعاد ةدراوو ةدراش لك ىلع قيقدلا اهفارشاو

 . اهامعأ

 ةراجت «ةيليسرم» ةنيدم تنبت ذإ «فلتخي ناك عضولا نإف ةسنرف يف امأ
 ينرفلا مكحلا نع ةيسايسلا اهتيرحب ةنيدملا هذه تظفتحا دقلو .تنافيللا
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 ناك دقف .ةيروهمجلا رهاظمو ةدايسلا صئاصخ اهل تناكو , نمزلا نم ةرتف
 تافلاحتتلاو «ىرخألا ممألا عم ةيراجتلا تادهاعملا دّقع يف لام قحلا اه
 نابإ تذخأ فورظلا هذه ينو ؛ليطاسألا زيهجتو بناجألا ءارمألا عم
 ناكو .اكع يف امل لصنق ةماقإو ءروص يف ةرجاتملا قح ةيبيلصلا بورحلا
 تمض امدنعو .ةئيدملا سلجم مامأ الإ نولأسُي ال «لصانق» اهنوؤش ريدي
 يف نأ دقتعت تلظ ةنيدملا هذه نإف ءما 3١ ةنس يف اهيلإ ةيليسرم ةسنرف
 اهمكحي يقبو . اهيلع فارشالاو تنافيللا ةراجت ةمالس ىلع ةظفاحملا اهيديأ
 ةيرادالا اهرومأ عيمج ريبدت ىل اع (ةيدلبلا سلجم» ةدعاسمب نوموقي لصانق
 اوناكو .لصانقلا ءالؤه نأ الإ . تاالاكسالا ةرادإ نوبقاريو «ةيعافدلاو
 اوئاك  راجتلا ادع ام  اهييزاوجروبو ةيليسرم فارشأ نم ةنس لك نوبختني
 تابوعص تناك الو . اهوسرامي مل يتلا ةراجتلا تاليصفتب مامتهالل نيئيهم ريغ
 نيصاخ نيلثمم دجوت نأ ةيدلبلا تررق دقف .موي دعب اموي دادزت ةراجتلا
 .مهددعو (ةراجتلا باون» مسا مهيلع قلطي ةراجتلا لايعأ ةرادإب نيفلكم
 راجت زربأ مضت يتلا «صاخملا سلاجملا مهبختنتو ,لصانقلا مهحشري ةعبرأ
 , يراجتلا ا نيحشرملا رثكأ ةداع راتخي ناكو .اهئاهجوو ةئيدملا
 لامعألا نوريدي نيذلا مه باونلا ءالؤه ناكو . , مهفصنت ماع لك ددجيو
 يلا نومدقيو ,ةصاخيب تنافيللا ةراجتو ةيراجتلا
 تالاكسإللا ةراجتل نويلعفلا نوريدملا نذإ مهف .كلملا ىلإ مهتاركذمو

 ررق هنإف .ةيسنرفلا ةراجتلا اهتقال يتلا ةيمانلا تابوعصلا مامأ هنأ الإ
 رثكأ نيب نم نوبختني دارفألا نم ليثض ددع نم فلؤم ءبتكم» ءاشنإ
 ةنس يف ةرم لوأل بتكملا اذه .عمتجا دقلو .ةفرغعمو ًاطاشنو ةبرجت راجتلا
 ةراجتلا لامعأ ةرادإل صاخلا بتكملا» مسا 151١ ةنس يف لحخأو و 4
 نإف كلذ عمو 1560و ١51١١ يتنس نيب هدوخجتو' بذبذت دقو .(«اهريسو
 .ةلصفنم ةئيه ليكشتل عزنت تناك ةيليسرم يف ةراجتلا نأ ىلع لدي هنيوكت
 لوألا ةرذبلا تدجو اذكهو .ةيلمعلاو ةطيسبلا اهترادإ اهل .ةيدلبلا نع
 . ةريهشلا «ةيليسرم ةراجت ةفرغ» ميظنتل
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 نأ مهنكمأ ام «ةيليسرم يف اهبتاكمو ةراجتلا باون لواح عقاولا يفو

 ءامل مهتبقارم نأ .الإ .«تالاكسإلا يف تايلاجلل مهتامدخ اومدقي

 لبلبت يف تالاكسإلا كلت يف ةرادإلا عقوأ امم «ةدودحم تلظ « مهتاهيجوتو

 اهوحنم يتلا تاطلسلا نأ ىلإ اذه عجريو .امل دح ال نويدو بارطضاو

 «تنافيللا يف ةراجتلل نييقيقحلا ءاسؤرلا مه اوقب لصالقلاف «ةديقم تناك

 الو ءاهبراغ ىلع اهلبح كرت لب ءاهعاضوأب ًاريبك ًامامتها رهظي ال طالبلاو
 يهو ءاهدشأ ىلع تناك ةيليسرم لخاد يف ةيسايسلا تاعارصلا نأ .اميس

 يكلم مكاح يأ سنفوربلا ةقطنم يف نكي مل لب . ههابتناب رثآتست تناك ىلا 1

 ماد نوؤجلي روناكف «لصانقلا وأ «ةراجتلا باون لامعأ معدي نأ هنكمي

 . ةقحالمو ًاتقو و بلطتت رومألاو «ةديغب ةقشلا ثيح ,سيراب يف رصقلا ىلإ

 تناك «ماشلا دالب تالاكسإ يف ةيسنرفلا ةيلاجلا نأ جتنتسي اذه نمو

 اهتايلعت ةريخألا هذه. ىقلتت نأ دعب «ةيليسرم يف تاطلسلا لبق نم رادت

 ةيئاضقلا هتطلس نم مغرلا ىلع ,.«سنفوربلا نامراب» ناكو .كلملا نم

 ةراجتلا باون هل مدقيف ««سنفوربلا مكاح» رود اناا بعلي «ةتحبلا

 ىلع ةقفاوملل ًابلاغ نويليسرملا لصانقلا هيلإ ] هجوتي امك « مهلامعأ نع ريراقتلا

 تالاكسالا يف لصانقلا عنمل وأ ةبيرض ضرفل وأ «ةراجتلا بتكم تارارق

 ةراجتلا باون نيب تافالخلا يف مكحي نالربلا اذه ناك امك .اهضرف نم

 مهتارارقل يطعي نأب ماظتناب فلك دق نالربلا نأ ينعي ال اذه نكلو ءراجتلاو

 ةيكلملا ةقفاوملا

 يف «تنافيللا ةراجت روهدتو .دنورفلا بورح تابارطضا طسوو

 ىلإ ةحلملا ةجاحلاب نويليسرملا رعش ءرشع عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا

 . .(ةراجتلا ةفرغ» دوجولا ىلإ ترهظف «ةنيدملا ةرادإ نع «ةراجتلا ا لصف

 ةنس - ليربأ  ناسين 74 يف « بتكملا لبق نم تقؤم لكشب :ت تئشنأ دقلو
 ةئس - يناثلا نيرشت -ربمفون ١ يف سلجم يف ءًايئاهخ اهميظنت متو ماله

 ربكأ نم ةينامثو « باون ةعبرأ :ًارضع )١9( نم فلأتت تناكو مم
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 امدنعو .اهتاسلج نوسأري نيذلا مه لصانقلا ناكو ؛ةراجتلاب نيمتهملا
 ردص «ءالبثلاو نييزاوجروبلا نيب ةيليسرم يف يلخادلا فالخلا لحفتسا
 عمموبامو لا لالحإو .لصانقلا ءاغلإب ماككت ةئس ف يكلم موسرم

 نود نم ءنييزاوجروبلاو راجتلا نيب نم اوراتخي نأ بجي ءالؤهو .مهلحم
 ةفرغلا تاسلج سؤرت يف لصانقلا ناكم عبطلاب ءالؤه لح دقو .عالبنلا

 .(00م١1651 ةنس ربمسيد ف «ًايئابن اهئاشنإ ىلع كلملا قفاو يتلا

 امام مسا هيلع قلطأ ءامل اميكاح ستفوربلا يف نيع دق كلملا ناكو

 هقتاع ىلع مكاحلا اذه ذخأ دقو .رشع عباسلا نرقلا فصتنم ليبق
 هذه يف كلملا ضوفم ربتعا دقو ؛ةراجتلا نوؤش ةرادإو «ةيلاريمألا تايحالص
 عبارلا سيول مكح فصتتنم يف الإ تبثتت :ل هذه هتاصاصتخا نأ الإ رومألا
 ل « نييليسرملا نيب لحت رومألا تيقب ذإ ()رشع

 : ما

 يف تايلاجلا نوؤش ىلع فرشت تناك يتلا ةيموكحلا تاسسؤملا يه هذه
 .ةلودلا يريتركسو كلملا 7 نمض ناك دقف «سيراب يف امأ «ةيليسرم
 اوناك مهنكلو ,ةصاخب اهتراجتو تالاكسإلا تايلصنقب نوفلكم لاجر
 نوؤشلل ةلودلا ريتركس ناك م١0 ةس ىتحق . ىرخأ ماهمب نيلغشنم
 ةرئاد نمض تناك سنفوربلا نأل .رومألا هذه اوم فلكملا وه ,ةيجراخلا

 .اهتراجتو تالاكسإلا تالكشم لح ةدعلا هلغاشمل هناكمإب نكي ملو .هلمع

 ةزكرم ىلإ فدهت تناك يتلا ةيكلملا ةطلسلا نإ :لوقلا نكمي مث نمو
 يلا ءىواسملا ةلازإو .تنافيللا ةراجت طبض عطتست مل اهدي ٍِ ءىبش لك

 تايلاجلا نع ةلوؤسملا ةيزكرملا تاطلسلا ددحت مل ةقيقحلا يفو .اهيناعت تناك

 () وسوم 8101 )1(
 (2) الوأر: 8مويعطقملت انو |ماهمل 3261 5 امهانأو الا/ ١)
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 0 ةلودلا ريثركس لبق نم 2ما554 ةئنس يف ةراجتلا نوؤش ةرادإب

 ام لوأ لمع دقو .ةيرحبلا نوؤشلا هسفن تقولا يف ل «ةيجراخلا

 سلجملا نع ةلصفنملا ءسيراب يف «ةراجتلا سلجم ةسسؤم» ءاشنإ ىلع لمع
 صخي ام لك يف يل ءوجللا ةراجتلل ةيليسرم ةفرغ نم بلطو ؛كلملل ماعلا
 ٍمهرهشأ نمو «ةراجتلا يف ءاربخ سلجملا اذه ىعدتسا دقلو .اهيحلاصم
 اريهش ًاباتك سلجملل اهمدق يتلا تاركذملا نم نك يذلا ««يرافاس كاجو

 يف اولمع دق اوناك راجتلا نم نيريثك ء ءارآب ناعتساو او مو,/هن؛ !لةومءا0؛ : :وه

 مكاح تاطلس معد هنأ امك ««ويفراد سرافلا» لاثمأ نم .تالاكسإلا

 سلجم نعو «ةيليسرم ةيدلب مسج نع ةيراجتلا ةفرغلا لصفو ءسنفوربلا

 ةرادإ مظنت يتلا تارارقلا ةعومجم تردص نيبلوك ةطاسوبو .أشنملا ةراجتلا
 ؛م1558و ,«م)5514 ةنس تارارق لثم ,تالاكسإلا يف تايلاجلا

 مكاحو ةراجتلا ةفرغ لبق نم حرتقت تناك تاميظنتلا مظعم نأ الإ ,ما559و

 كلذ ىلإ ًادانتساو ءاهتالكشمو تالاكسإلاب ةرشابملا مهتلصل « سنفوربلا
 لصانقلا .تاقالع حضوي يذلا «م١1545 ةنس يف ريبكلا ةيرحبلا رمأ ردص

 .تالاكسإلا ةرادإ دعاوقو .تايلاجلاب

 دق ءاهيف تايلصنقلا ةرادإو ,ءتنافيللا نوؤش نأ نم مغرلا ىلعو

 نوؤشل ةلودلا ريتركس ىلإ م158» ةنس يف «ريبلوك» ةافو دعب ًايئاهن ثيلمن
 دق ممهههمهنم نارتراشنوبو ةواودوادرب هليئيس نأ نم مغرلا ىلعو «ةيرحبلا

 حضتي امك «ليصافتلا قدأ ىلإ مهلمع دتما ثيحب «لامعألا ةزكرم نم اداز

 ةفرغو ةلودلا ريتركس نيب موي دعب ًاموي ةمخضتملا تالسارملا نم كلذ
 ةراجتلا ةفرغ نإف «)”سنفوربلا مكاح رماوأو سلجملا تارارق نمو «ةراجتلا

 تاييظنتلا نإو .تالاكسإلا ةرادإل ةيلعفلا ةبقارملا يه تناك ةيليسرملا

 تحجن اهنإ لب ءرثكأف رثكأ اهتطلس تحت تالاكسإلا هذه تلعج ةديدجلا

 «تالاكسإلا ةرادإ ىلع فارشإلا قحب ريفسلا تاءاعدا ىلع راصتنالا يف

 (1) الاهههمموز م: 0 1 )1(



 ىقلتي ناك مث نمو (ا١طقف يلاعلا بايلا برق ةراجتلا ةيامحب هلمع تددحو

 ,اهيلع هدوهج زكريو اهيلإ هيتني نأ بجي يتلا رومألا نع ةيفاضإ تاركذم اهنم

 ةفرغ نإف كلذ لك ىلإ ةفاضإإلابو . عطقنت ال تالسارم هنيبو اهنيب تماقأو

 لعجتلو «تنافيللا ىلإ ةحالملا تاعيظنت ىلع فارشإلا قح تيلقعا ةراجتلا

 نالربو ةيلاريمألا ةمكحملا مامأ نيئطخملا قحالت تناك اهنإف مرتحت اهتطلس

 نمأ ىلع رهسلا اهقتاع ىلع تذخأ برحلا ءانثأو .مكاحلا وأ سنفوربلا

 فرشت تناكو ««”ةيراجتلا لفاوقلا ميظنت ىلع رصقلا عم تقفتاو .راطخألاب

 امأ .اهبقارتو ةيحصلا رجاحملاب متبتو «بكارملل ةناعلا ةحصلا ىلع كلذك
 نمزلا عم ادغ هنإف ءاهتبقارمل رمألا ءىداب يف عضو يذلا سنفوربلا مكاح
 . 7ةنطابقلاو راجتلاو لصانقلا درمت دض ريبكلا اهدنسو «نميألا اهدعاس

 يف مظنت 0 ةيسنرفلا تايلاجلا رومأ نأ حضتي ركذ ام لك نمو

 نواف ْنِإ لب ءاهعضوت دعب ةرشابم قيقد لكشب ةيروسلا تاللاكسإلا

 رشع عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ةيسنرفلا ةراجتلا طاطحنا وزعي
 لاحلا هيلع ناك ام سكع اذهو ءاهلمع رثعبتو ةيزكرملا ةرادإلا فعض ىلإ

 تناكو «ةخسار ةيرادإ ديلاقت اونوك دق اوناك نيذلا ةقدانبلا ىلإ ةبسنلاب
 ىلع ةمئاد ةظقي نيعب رهست اهسفن ةيقدنبلا يف ةمكاحلا تاطلسلاو تائيملا
 .اهتايلاج

 نأ تدارأ امنإو ءرامضملا اذه يف ةيقدنبلا ةبرجت نم دفتست مل ةسنرفف
 دهع يف رمألا اهل ىوتسا ىتح ةليوط ةرتفل طبختت ٌتلظف ءاهتبرجت ال نوكت
 عباسلا نرقلا نم ريخألا عبرلا كنب يه ةقحلا ةيرادإإلا تاييظنتلاف 0

 (1) ااقموممب م: 8 ش 00006

 (2) اطال: م: 0 ْ ١ ش : 20
 .ًايوتس ةريل (15«:) ةراجتلا ةفرغ نم ىضاقتي ؛سنفورب مكاح ناك دقل ()

 اطلل 6: 1
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 تالخخادتلا تلءاضتو .نويلعفلا نولوؤسملا مه نم حضتا ثيح «.رشع

 تالاكسإلا ةراجت نع لوألا لوؤسملا نإف ةرتلكنإ ىلإ ةبسنلاب امأ
 ريمتبس )١١ ىموكح كصب تلان يتلا ««تنافيللا ةكرش» يه اهتايلاجو
 للعيو .ةينامثعلا تاكلتمملا عم ةيزيلكنإلا ةراجتلا راكتحا (م1681 ةئس
 يراجتلا ميظنتلل كاذنا ةيعيبطلا ةقيرطلا ناك هنأب راكتحالا اذه «دوو»
 لمحت ىلع ةرتفلا كلت يف ةرداق ريغ ةيزيلكنإلا ةموكحلا تناك امل ذإ .ثيدحلا
 * 2 نم ناك هنإف «ةينامثعلا ةلودلاك ةديعب ةوق عم تاقالعلا ةيلوؤسم ءابعأ

 - هحنمت راجتلا نم يوق عّمجتل بجاولا اذه نع لزانتت نأ يرورضلا
 هرارقتسا نامضو ءابتوقو هتوق تيبثت اهدحو اهنكمي ىتلا ةيراكتحالا تاطليسلا

 ةراجتلا راكتحا ءدبلا يف طقف ًارجات رشع انثا حنم اذكهو. .«)اهرارقتساو
 نم نيرخآلا زيلكتالا اياعرلا عيمج عنمو « تاونئس عبسل ةينامثعلا ةلودلا عض

 ركذلا فلاسلا كصلا باحصأ يطغأ دقو .ناطلسلا تاكلتمم يف ةراجتلا
 تايلاجلاو راجتلل لضفأ اًمكح ءييبت يتلا تاهيلعتلاو نيناوقلا عضول ةطلسلا
 بكارملا عيمج نع ةيلاريمألل ريرقت مدقي نأو .ةكلمملا نيناوق فلاخت الأ ىلع
 ىلع ؛ةكرشلل لوألا مكاحلا «نروبزوا» يمس دقلو .نيمدختسملا ةراحبلاو
 باختنا يف ةطلسلا ةكرشلل نإف نانثالا يفوت ام اذإو ««ربيتس» رجاتلا هفلخي نأ

 ةفاضإلاب ةكرشلا يف نيوضع نييعت قح اهسفنل ةكلملا تقبأو .امهفلخي نم
 تاقفن لمحتي نم لوح ةكرشلاو ةكلملا نيب عازن ماق دقلو .اهئاضعأ ىلإ
 ترطضاو ةكلملا ترصتناو ,««نروبريه» ةينيطنطسقلا يف يزيلكنإلا ريفسلا

 يف عمجف يكلم فيلكتب ءاج ريفسلا نييعت نأ الإ . باسحلا عفدل ةكرشلا
 . يراجت ليمعو يسامولبد لثممك هلمع ةيجاودزا هصخش
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 يفو ا ةنس يفو ءماقكك ةئس ف ةكرشلا ةقيبو تددج دقلو

 (1) ان/ همم: مهب 10 -1 ش 01131



 ةكرشلل حبصأو ةنارجأت )١19( ىلإ اهراجت ددع ديزو ,ما١55 ةنس

 نيرجاتملا ةرتلكنا راجت ةكرش» وه صاخ مساو كرتشم متخب ةيرابتعا ةيصخش

 (8١)و مكاح بئانو مكاح اهيف لمعلا ىلع فرشي ناكو .«تنافيللا راحب يف

 5 ةكرشلل ةماعلا ةئيهلل ماع عامتجا قف ءايونئس نوبختني مهلكو ءادعاسم

 مكاحلا ادع ام «ماع لك نم  طابش - رياريف نم لوألا عوبسالا يف ندنل

 بئان ميقيو .ىلوألا ةقيثولا يف مهؤاسسا تركذ نيذلا نيدعاسملاو لوألا

 ماكح باون نيعي نأ بجي نكلو ندنل يق مئاد لكشب نودعاسملاو مكاحلا

 ءاضعأ ةيقب اهيف شيعي يتلا .ىرخألا ةيزيلكنإلا ءىناوملا يف نويفاضإ

 بسحب مهتابجاوب مايقلا هيف نودهعتي ًانيمي اومسقي نأ عيمجلا ىلعو . ةكرشلا
 . ةكرشلا تاميظنتو ةقيثولا

 نيدعاسملاو هبئان وأ مكاحلا نم ةفلؤملا «ةماعلا ةمكحملا» ىلإ يطعأو

 زايتما دودح يف مهلقنو «مهباونو لصانقلا نييعت قح 0 ءاضعألاو
 زيلكنإلا اياعرلا ىلع ةلادعلا قيبطت قح لصانقلا ءالؤه يطعأو .ةكرشلا
 : رماوألاو مظنلا عضت ةنو «نيناوقلا نست 7 نأ ةماعلا ةمكحمللو . نيرجاتملا

 قيبطت يف قحلا اهل ناك امك ءاهتراجتو ةكرشلا ريس نسحل تاعيرشتلاو
 .نيفلاخملا ىلع تابوقعلا

 ' تنافيللا يف ةراجتلا طبض ةكرشلا ىلع بعصلا نم ناك دقل ةقيقحلا يفو

 ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ءاحنأو ندنل يف اهزكرم نيب ةفاسملا دعبل ءًاقيقد ًاطبض .

 ام لئاسرلا لقنب موقيل «ةيليسرم يف فظومل ايونس ًارجأ عفدت تناك اهنأ عم

  00١اهلوت هن 4 ش )1(

 حبصي نأ «هرمع نم نيرشعلاو ةسداسلا قوف يزيلكنإ رجات لكل حي ناك دقل
 نيذلا عانصلاو راجتلا دالوأ عيمج كلذكو ءًاهينج (؟8١) عفد اذإ ةكرشلا ءاضعأ نم

 عفدي نأ ىلع .قحلا اذه لثم مهل ناك ؛تنافيللا يف ثالث تاونسل نوشيعي اوناك

 تاونس اومتي م نيذلا نينرمتملا ةيقب ناكمإب ناكو ..طقف انلش )5١( دحاو لك

 .لاملا نم ةيمكلا سفن اوعفدي نأ ىلع «ةكرشلا ين اومهسي نأ ؛دعب ثالثلا: مهبيردت
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 ىلإ رمألا اذبم دهعت تناك ةسنرف عم برحلا ةلاح يفو .ةيبروألا ةراقلا ءارو

 نيب لئاسرلا يف لدابت يأل مزاللا تقولا نكلو .انيق يف لثامت درف
 نم ناك مث نمو .رهشأ ةسمخ نع لقي ال ناك ةرتلكنإو .تالاكسإلا
 تاالاكسإلا يف مهسفنأ راجتلا ةردابل رومألا نم ريثك كرتت نأ يرورضلا

 ناك امك «لامعتسالا ءوس ىلإ ًانايحأ يدؤي اذه ناكو .صاخلا مهفرصتو
 .تابغاشملا هذه نكلو «ةكرشلل تالكشملا ضعب نوريثي نونرمتملاو راجتلا

 «ةريبك تاطلس كلمت ةكرشلا نأل مزحو ةدشب مسحت تناكو .ةليئثض تناك

  ىئجتي وأ فلاخي نم نطولا ىلإ ديعتو نجستو مرغت نأ اهتعاطتساب ناكو
 لبق دحاو لثم كانه سيل لب ءاذه اهقح مدختست تناك ام اردان هنأ الإ

 .( مه

 ,ةيطارقميدلا اهسلاجمو اهتاميظنتب «تنافيللا ةكرش» نأ نيبتي اذكهو

 تناك «تالاكسإلا ين تايلاجلا ةرادإو ةراجتلا صخي ام لك ىلع اهترطيسو

 نيب ناثدحي اناك نيذللاك «لبلبتو ىضوف نم ثدحي نأ نكمي امل ًادح عضت
 ةيسايس تائيه نيب ةعزوم ةطلسلا تناك ثيح «ةيسنرفلا تايلاخلا ءاضعأ

 . ةديدع

 تنافيللا يف اهتراجتل .ةدنالوه ميظنت اذه ةرتلكنإ ميظنت هبشي ناكو

 ةكرش تأشنأ ةدنالوه يف (ةيمومعلا ةيعمجاف» .تالاكسإلا يف اهتايلاجو

 يف تئشنأ دقو .مادرتسمأ يف يراجت هيجوت ةفرغب هبشأ يه يتلا .تنافيللا

 ةتس نم ةفلؤم «ةفرغلا هذه» تناكو .رشع عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا

 ىلع شيتفتلا يف قحلا امل ناكو .راجت مهلكو 3م «لجس بتاكو باون

 نذإلا اهيطعت يتلا يهو «تنافيللا هاجتاب ةدنالوه نم ةبهاذلا بكارملا عيمج

 بكارملا ةسارحل لفاوقلا مظنت تناكو .راحبلا كلت يف ةحالملا ةسرامم يف

 لصانقلا ةيمومعلا ةيعمجلا ةقفاومب يمست يتلا يه تناكو «ةيراجتلا

 نيب موقت تناك يتلا «تافالخلا عيمج يف اريخأ مكحت تناكو «تالاكسالل

 (1) اللوم: ظ: 7 )غ1(

 هه تايلاخلا 7/ ؟



 ةحوتفم تناك تنافيللا ةراجتف .ةراجتلا صوصخب تالاكسالا يف راجتلا
 اوعضخ ام اذإ  ةرتلكنإ سكع ىلع  نييدنالوه لا راجتلاو ةراحبلا عيمج مامأ
 ةئيه يف هتزكرم نم مغرلا ىلع ميظنتلا اذهف .«)اهدويقو ةفرغلا تاريظنتل

 ميظنت ريبك ٌدح ىلإ هبشي وهو «يزيلكنإلا ميظنتلا نم ةناتم لقأ وه «ةدحاو
 لكب ةيليسرم يف ةراجتلا ةفرغ تئشنأ نأ دعب «تنافيللا يف ةيسنرفلا ةراجتلا

 ةئفل ًاركح تسيل ةراجتلاف «ةيدرفلا ةأدابملل ًالاجم حسفي ناك ذإ ءابتاطلس
 لبق نم ددحت نكت مل عئاضبلاو علسلا راعسأ نأ امك .راجتلا نم طقف ةنيعم
 يف هيلع اتناك ام نالثامت ةرمتسملا ةعباتملاو ةرادإلا ةقد نكلو . مادرتسمأ ةفرغ

 . ةيزيلكنإلا تنافيللا ةكرش

 : ةينامثعلا ضرألا ىلع تايلاجلل ةيبروألا ةيرادإلا تاطلسلا ب

 «ةيبروأ ةلود لك تايلاج عومجم سأر ىلع ًايئدبم ناك دقل :ريفسلا
 رقم ناكو .ينامثعلا ناطلسلا ىدل ةلودلا كلت لثمم «تالاكسإلا فلتخم يف
 هيمست ةيقدنبلا تناكو .لوبنطصا ةمصاعلا ىبسامولبدلا لثمملا اذه ةماقإ
 يذلا ««اتسيدوبلا» عقاولا يف وه «ليبلا» نإ :لوقلا نكميو .هدزاا «ًاليب»
 وهو . يناثعلا حتفلا لبق يطنزيبلا روطاربمإلا ىدل ةيقدنبلا جدود لثمي ناك

 عيمج مكاحو «ةينيطنطسقلا يف ةيقدنبلا ةرمعتسملا سيئر هسفن تقولا يف
 مهددع فرعي ال نودعاسم هل ناكو . مورلا ضرأ يف ةيقدنبلا تارمعتسم

 ام هبشأ اتسيدوبلا ناكو .ةسمخو ةثالث نب نوحوارتي اوناك نإو .طبضلاب
 . ةفيلح ةلود لثممك ةرطابألا عم ضوافتي وهف «نييطنزيبلا دنع ريمألاب نوكي

 روطاربمإ ةيروطاربمإلا شرع ىلإ لصو املكو .اهقوقح ىلع رويغو «ةيوقو
 تادهاعملا يف ةيقدنبلا اهتلان يتلا بساكملا ديكأت بلطي ناك هنإف .ديدج

 نم ناكو .ناهثع ينب نيطالس عم ليبلا هلعفيس ام سفن اذهو «ةقباسلا
 ةراجتلا ومني ,ةصاخلا ةدقعملاو ةبعصلا تالكشملا ةحجلاعم كلذك هتابجاو
 ةيسايسلا تاطلسلل لثمم ربكأ ريتعي ناك ةقيقحلا ينو .هاياعر نوؤشو

 (1) زراوهوممب مه: 122- 83 000
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 .(0نيرباعلا وأ نيميقملا ةقدانبلل ةيئاضقلاو

 طوقس دعب اهل قافتا لوأ يف ةيقدنبلل ةيناثعلا ةلودلا تحمس دقلو

 ةرادإب فلكم لصنقك ليبلا اذه ةماقإب ءم484١ ةنس يف :ةينيطنطسقلا

 نيب ةدوقعملا ةيلاتلا تادهاعملا عيمج يف صني ناكو .اهيف ةيقدنبلا ةرمعتسملا

 ةدهاعم) «ةيناثعلا ةمصاعلا يف يقدنبلا فظوملا اذه ءاقبإ ىلع نيفرطلا

 نأ دعب «تاونس ثالث لك هرييغت ىلع قافتالا متو .(20(ما1608و 8

 ىصوأ دقو .ماع لك يف ربيغتلا اذه نوكي نأ ىلع ًارصم ناطلسلا ناك

 ديزت نأب هتموكح «م87٠6١ ةنس قافتا دقع يذلا صاخلا يقدنبلا ثوعبلملا

 « ةقدانبلا ىرسألل ةيلعف تادعاسم مدقي ناك هنأل «ليبلل ةاطعملا ةأفاكملا نم

 ففخت مل اهنأ الإ «ةأفاكملا هذه ةيقدنبلا تداز العفو . مهحارس قلطي امدنع

 مهمايق ءانثأ ةيقدنبلا تاليب اهل ضرعتي ناك يتلا رطاخملاو تابوعصلا عبطلاب

 نيدعتسم نيحشرم ةبوعصب الإ دجت ال تناك ةموكحلا نأ ىتح «مهلمعب

 يف الإ رجي مل تاليبلل مظتنملا نييعتلا نإف مث نمو ,بصنملا اذه لثم لوبقل

 عيمج يف ءارفسلا نيعي يذلا وه خويشلا سلجم ناكو .2©ما1٠/ ماع

 «ةينيطنطسقلا يف ةيقدنبلا ريفس ادع ام «ةيقدنبلا عم ةقالع اهل يتلا نادلبلا

 بابلا برق لغشي ناكو «؛2هتميقو هتيمهأل هسفنب جدودلا هنيعي ناك يذلا

 0ع( ش
 (1) طاورتل |. مه: 287 - 8

 مف
 (2) طاورب0, |1: طم: 329 - 0

 دق هوليسرام ومالوريج» ليبلا نأ يناثلا ديزايب ناطلسلا ملع ءم1447 ةئس يف

 نلعأو «مايأ ةثالث يف دالبلا ةرداغم هيلإ بلطف «ةرفشلاب لئاسر هتموكح ىلإ لسرأ

 مهريغ وأ ةقدانبلا لصانقلا دوجو هطالب يف نآلا دعب لمحتي نأ ليحتسملا نم هنأ

 رارسأب مهتاموكح نوملعي مهزومرو «ةبيرغلا مهتباتكب مهنأل «بناجألا نيميقملا نم

 هنكلو هرارق نع عوجرلاب ناطلسلا عانقإل لئاسولا ىتشب ةيقدلبلا تعس دقو . هدالب

 .م١19 5 ةئس ىتح اهل ليب نود ةرمعتسملا تيقب اذلو :نلي مل
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 ةدهاعم ينو ">ىرخألا ةيحيسملا ىوقلا يلثمم زكرم نم ىلعأ ًازاتمم اكرم يلاعلا

 وكرام» اهليب قيرطب ةينامثعلا ةلودلا عم ةيقدنبلا اهتعقو يتلا «م١1871ةنس
 نوكت نأ ءاهنم ثلاثلا دنبلا يف صن «ينوناقلا ناميلس ناطلسلا عم هومم

 نإو تاونس ثالث لك اولدبي نأو «ةينيطنطسقلا يف ةقدانبلا تاليبلا ةماقإ

 رييغتلا يف رايخلا قح ةيروهمجلل يطعأ دق تلت يتلا تادهاعملا يف ناك

 «هاياعر نوؤش يف رظنلا قح ليبلا اذه .حنم دقو .©تاونس ثالث لك
 نذإ نود ةيناثعلا ةيروطاربمإلا ءاحنأ يف لقنتلا نم ةقداتبلا راجتلا عنمو

 دق مهلقنت ناك ولو ءمهتافو ةلاح يف مهثرإ اياضق ميظنتب فلك ايك هلم

 نكمي ال هنأ م١1 ةنس ةدهاعم يف صن امك ءهنم حيرصت نود ىرج

 (© . هنويد ببسب ليبلا نجس

 مظتنملا اهليب ةينيطنطسقلا يف ةيقدنبلل ناك 2ما8576 ةنس ذتمف اذكهو

 تابسانملا يف مهب ثعبت تناك نيذلا لامعألاب نيمئاقلا ىلإ ةفاضإلاب «٠ مئادلا

 .(©ةيسايبسلا

 نم راتخي «ةيقدنبلا تايلاجلل نييرادإلا ةيقب نأش يقدنبلا ليبلا ناكو

 ايادملا قادغإ نم نكمتيلو ًازاتمم الليثمت هدالبل هليثمت نوكيل ءاينغألا ءالبنلا

 يف ةيسايسلا هتفص نم مغرلا ىلعو .ةيشاحلاو هئارزوو ناطلننلا ىلع

 تاقالع هب ددحي ءًايسامولبد ًارود بعلي ناك هنأ يأ «ةينيطنطستقلا

 ناك يتلا .ىرخألا ىرقلاب اهتاقالع ءوض يف «ةينامثعلا ةلودلاب ةيروهمجلا

 ,ةيراجتلا هتفص ىلع ًاظفاحم لازي ال ناك هنإف ءاهؤارفس ىرخألا يه اهلا

 ىلإ ًايهونسأ اريزفت مدقي نأ ليبلا ىلع ناكو .اهنم لوألا هدوجو قئبنا يتلأ

  0١!لهنقه,: اوو 065اناك لو افوو ةيممومو. م: 4همه ا )1(

 , 23طاقم مو م. ا/ مصب22-2 ا )2(
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 امو ءدالبلا رابخأو ,نيرخآلا ءارفسلا تاكرحت ةقدب هيف فصي «وتانسلا
 ءاهديعاوم يف ريراقتلا هذه لصت نأ ًاصيرح ناكو . تاعاشإ نم اهيف جوري

 رفاوتت مل اذإ «ةيزيلكنإلا وأ ةيسنرفلا بكارملا اهلاسرإل مدختتسي ناك هنأ ىتح
 عيمج نم ًاخسن لسري ناك لب ءطقف ريراقتلا هذبب ثعبيل نكي ملو .ةيقدنبلا
 تانامرفلا لثم «هتيراشتسم يف ةلجسملاو ؛ةينيطنطسقلا يف ةذختملا تارارقلا
 دوقعلاو تالومح او ءاهتانحش غيرفتو بكارملا لوصو ديعاومو «ةيناطلسلا
 تافالخلاو ,راجتلاو تايلصنقلاو ةرافسلا نيب ةلدابتملا لئاسرلاو تاباسحلاو
 «نويدلا نع تامالعإلا كلذكو «ةنطابقلا نيبو مهنيبو ءراجتلا نيب

 تالسارم اهلكو .رومألا نم خلإ ..ةيروهمجلا ىلإ ةهجوملا تاركذملاو
 امك لمشتو «لمعلا اذه ىلع ميدقلا ذنم ةبردم ةرادإ اهب موقت ,ةمخض

 .ةعيرسلا لئاسرلا نم ةلئاه ةيمكو ,ةيسايسو ةيئاضقو ةيراجت تالسارم انيأر

 فو .ازوغار وأ وتالابس ربع «ربلا قيرطب ةعرسلل لسرت تناك ةريخألا هذهو

 . ةقيدصلا ةيبنجألا بكارملا قيرطب «ةيناثعلا ةلودلا نيبو اهنيب برحلا ةلاح
 ةراجت نع تامولعم يطعت ال اهنأل ةريبك ةيخيرات ةميق تاذ تالسارملا هذهو

 ةراجت يف ثحبت امنإو ,بسحف تقولا كلذ يف ةيسايسلا لاوحألاو ةيقدنبلا
 0 .هالبلا لاوحأو اهتايلاج عاضوأو ءاهتسايسو ىرخألا ممألا

 ةيقدنبلا ةيلاجلا نم هؤاضعأ بختني سلجم هلمع ين ليبلا دعاسي ناكو
 لماكب عمتجي ناك نإو «يلصنقلا ءاضقلا هتاطلس ىدعتت الو «لوبنطصا يف

 عم نامههسي هنم نيوضعل لمعلا ةيقب كرتي (نيب ءطقف ةماحلا رومألل هئاضعأ

 بناج ىلإو .ماغ لك يف نابختني اناكو ةماعلا اياضقلا يف هريتركسو ليبلا
 نوموقيو .ةعبس وأ ةتس نيب حوارتي مهددعو .ةمحارتلا كانه ناك .ءالؤه

 .©0مهلمع يف راجتلا نونواعيو «يلاعلا بابلاو ليبلا نيب ةمجرتلاب

 كلذ ىلإ انرشأ امك هتموكح نم ًارجأ وأ ةأفاكم لوانتي ليبلا ناكو

 (1) ىثء 5. ل. 8هنام, 0اةمقمع, ؟ 2119 ا )1(

 .ما48*51 ةنس يف ةتس مهددع ناك.
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 بسحب «لاملا نم ةيمك كللذك هل مكذي هسفن يناثعلا ناطلسلا نإف لباقملابو

 وأ ( 8ةناةووأم ليبلا مسرا) 2 كانهو )١(. كيلاملا دهع ذنم ةعبتملا ةداعلا

 ذخؤي ناك دقف «تاالاكسإلا ةيقب يف (ةيلصنقلا مسر» لثم وهو .«وميتوكلا»

 ."”هتلومح ةميق نم /؟ 1 ةينيطنطسقلا نم جرخي يقدنب بكرم لك نم
 يف برهتت تناك بكارملا نأ الإ ؛ليبلا ةنيزخ فلؤت ةبيرضلا هذه تناكو

 .تاقفنلا نم مغرلا ىلع ءاهعفد نم لئاسولا ىتشب رشع عباسلا نرقلا رحخاوأ

 موسرلا هذه نأ ««نوسام» ركذيو .اهلمحت ةنيزخلا كلت ىلع ناك يتلا ةريثكلا

 تناك اهنإف .تاقفنلا عيمج اهنم تحرط اذإ هنأ ىتح اذا ةريبك تناك

 رقت وكيإ )٠١١٠٠١١( هتماقإ نم ثالثلا تاونسلا ءانثأ ليبلا يطعت

 3 خويشلا سلجم اهيطعي ةأفاكمك ةينيطنطسقلا ةرافس ىلإ رظني ناك اذلو

 اذهو ."اّخف كاين ةيروهمجلا اولثمي نأ مهنكمي نيذلا «ءالبنلل جدودلا

 مهتاناكمإب نوعسي اوناك نيذلا .نيرخآلا ءارفسلا «بارخ» ىلإ يدؤي ناك

 . فرتلا رهاظمب هتاراجمو هديلقتل ةدودحملا ةيلاملا

 يونس عفدت لاملا نم ةيمك «قشمد يفو ةيردنكسإإلا يف ةيقدنبلا ليب حنمي ناك دقل )١(

 . نيينالاتاكلا لصنقل اهلثم عفدي ناكو كوب )٠٠١( اهردقو .كرمجلا ةليزخ نم

 - اوال اا م: 5 .ةيروس رئاسو قشمد يف

 . اهنم )7١( ةداملا «م١ 78 4 ةنس يف كيلاملا عم ةيقدنبلا ةدهاعم يف اهيلإ ريشأ دقو

 ااقق اهالو. 5:0

 8ممطأب 5: 29 . تماما وأ ةادمااهمةيلاطيإلاب وأ «ةيجكمجلا» ىمست تناكو

 . ةمصاعلا يف ريفسلا ىلع هورصق مبنأ الإ رمألا اذه نوينامثعلا نيطالسلا ىنبت دقو

 هل ةلاسر يف ياونود يسنرفلا ريفسلا ناسل ىلع ةيحانلا هذه ىلإ ةراشإ تدرو دقلو.

 نإ» :لوقي ثيح «م8١ا/7 ةنس -ويلوي - زومت 4 خيراتب «عساتلا لراش كلملا ىلإ '

 ءارفسل ةداع حنمي يذلا يداعلا رجألا نم ًاشرق عفدي م هنأ ىتح ليخب ناطلسلا

 . «ليخلا 'فيلاكت ادعام ًايميي' وكن | (8) ب ردقي ناك يذلاو ,ةسنرف

 55 7هماقب 9 :6 ٠١

 (2) ىه. 5, ا/, مةيوطارلو 2هممأور طانقاأقب !16, 22 لاناو 1 )7
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 تازايتمال نيكمتلل مئاد يعس يف ناك ,ملسلا ةلاح يف يقدنبلا ريفسلاو
 فلتحم يف ةمكاحلا تاطلسلا تافلاخغ دض اهنع عافدلاو هتيروهمج

 «كلذل ةصرف تناح املك ءاهعيسوتو اهديدجت ىلع لمعلاو ,.تالاكسإإلا
 تناكو «ناطلسلا ةموكحو هتموكح نيب نيبلا تاذ حلصي نأ هيلع ناك اك

 نأ ذإ ىصحت الو دعت ال ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف اهتابسانم

 لودلا هكيحت ام ددبي نأ هيلع ناك امك .مئاد هبش رتوت يف تناك تاقالعلا

 سئاسدلا لباقملاب كيحي نأو «هتيروهمج دض اهئارفس قيرط نع «ةيبروألا
 هلمعف .ناطلسلا ىدل اهيعاسم طابحإو «ةيداعملا لودلا دض تارماؤملاو

 ةراجت ناديم ةرتلكنإ لوخد عنمل الذب يلا يعاسملا امو «ريبك يسامولبيدلا

 تناك لمعلا اذه روص نم ةروص ىوس «ةسنرف ريفس عم قافتالاب قرشلا
 هدضعي دنس ريفسلل نوكي ىتحو . ةلثامم تابسانم يف ,ىرخأ ناولأب رركتت
 يارس لخاد يف دو تالص نيوكتل دِحِي ناك هنإف «تاململا يفو ةجاحللا دنع

 ءالؤه ناكو ,نييرسلا ءالمعلا وأ رصقلا تايظحم ةطاسوب ءاهسفن ناطلسلا

 حلاصم ىلع ظافحلاو ًايباجي | ناطلسلا ىلع ريثأتلا يف لج تايد ل نوفدعي

 .()ةيفاضإ تازايتما ىلع لولا لح اهيسفانم عنمو «ةيداصتقالا ةيقدنيلا

 .لودلا ءارفس فلتخم نيب ةداحلا تاسفانتلا لاجملا اذه يف ىسنت الأ بجيو

 يف لسفاتقلاب هعلص نأ: ىقدنبلا ريتفسلا ىلإ ةنبيسلاب ظحفايو

 نم هب مايقلا هيلع امو ىواكشلا ىقلتي وهف (ةدودع تناك تاالاكسإلا

 ةموكحلاب لصنق لك طابترا نأ يأ «لصانقلا نم هاقلتي امم رثكأ ءهتموكح

 تناكو . أهم هسفن ريفسلا طابترا هبشيو ءًايرق ناك .ةيقدنبلا 5 ةيزكرملا

 (1) وصمم. الا مم 9 )1

 يف «رروك ٍنافويج» هدعبو «ووزئاروس كاج» يقدنبلا ليبلا ةقالع كلذ ىلع لثم

 اهتفيصوبو «ةيقدنبلا «افاب» ةرسأ نم يهو «ةيفص يكصاخ ةناطلسلاب ماهال4 ةنس

 ةريبك تالخادت هل تناك يذلا «ئزاناكشإ ناهيلس» بيبطلابو .ةيدوهيلا «اريخن»

 ناكس نم هدالوأ هل ىمح اهجدود نأل ةيقدنبلل صلخأ دقو «ةيجراخلا نوؤشلا يف

 . ةئيدملا
 ههأ



 تاثعب لسرت «ةدقعملا اياضقلاو «ةصيوعلا تاضوافملا يف ةيروهمجلا

 مل يقدنبلا ليبلا نأ حضتي انه نمو .اهيلإ ةلكوملا تاينهملاب موقت ةيئانثتسا
 ءاربخلا ةنحلو لامعأ نم اذه ناك لب «لصانقلا ىلع فارشإلا ة ةفص هل نكت

 .(ةسمخلا

 ؛يلاعلا بابلا ىدل ةقومرم ةناكمب نوعتمتي اوناك ةيقدنبلا تاليب نأ عمو

 اوناك عقاولا يف مهنإف ؛ةينامثعلا ةلودلا عم ةميدقلاو ةديدعلا تالصلل

 ببسب .داهطضالاو نجسلاو ةناهإلل ءارفسلا نم مهريغ نم رثكأ نيضرعم
 مل هنأ نم مغرلا ىلعو .«”ةينامثعلا ةلودلاو مهتيروهمج نيب ةمئادلا بورحلا
 نإف ءاهريفس وأ ةودعلا ةلودلا ينطاوم درط برحلا ةلاح يف ةداعلا نكت
 ايو .ةمصاعلا ةرداغمب م٠56١ ةنس يف اهليب ترم أ ةيقدنبلا ةيروهمجلا

 ةلاحلا هذه يفو .لوصولا نم ةيناثعلا ةلودلا هتعنم ,هناكم رخآ ديياتلسرأ

 8 اذإو . ةسنرف تناكو «ىرخأ ةلود ريفس ةيقدنبلا حلاصملا نع عفادي ناك

 . هلامغأ يف هنع بوني ناك هريتركس نإف ام ببسل هنطو ىلإ ريفسلا يعدتسا

 .ةسنرف لثمت ىلإ | ةبسنلاب امأ «لوبنطصا يف ةيقدنبلا لثمم ىلإ ةبسنلاب اذه :
 و 0 ةرم لوأل .م16576 ةنس يف تلنيع ةسنرف نأ ركذي «رماه» نإف
 غلو وكيإ 9 ٠٠٠١١ نم ةفلؤم ةيده ناطلسلا نم ىقلتو .يلااعلا بابلا

 ةصاخبو «لوبنطصا ىلإ ايئاد الثمم لسرت ةسنرفو . خيراتلا اذه نمو .29ةينس
 (1) قولزطورأا 6: 256, 392 - ومدممر ا, 26: 224, 7 ش )0(

 ةنس يفو .ةقدانبلا لصانقلا عيمجو ليبلا نجس .صربق ىلع نييناثعلا موجه دنع
 موجها دنع كلذكو . ةعبسلا جاربألا ةعلق ين ينيراتنوك يجيول ليبلا نجس «م133/ ٠

 .تيرك ىلع
 (2) انوصصر ال. 8: 70-1 ١

 ةرافسلا هذه نع نربكسي «ناكلراشو لوألا اوشا يخرؤم عيمجو «ناسالف» نإ

 يكرتلا َى اهيلإ ريشيو «نيينامثعلا نيخرؤملا ىدلو «ءةيقدنبلا ريراقتلا يف ةروكذملا
 . هوتوناس ونيرام»و , ونيداغارب ورييب»و «ةذاز قالوص»

 5 تاس 1لويلموأ ةقئاانأم. ا. 152
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 تناك ءرشع سداسلا نرقلا يف ةينامثعلا ةلودلاو ةسنرف نيب تالصلا نأ
 يف تمعد ةيناثعلا ةلودلاو ةسنرف نيب تاقالعلا نأ عمو .ةيدو نم رثكأ

 ريبكلا امهادص ام ناك «نيتيراجت نيتدهاعمب ءماه "هو م1878 يتنس

 ةجردلا يف فدب ناك يبسرفلا ريفسلا لمع نإف «ةيحيسملا ةبروأ طسو يف
 نيب لاخلا بكار. نعلودلا نيب ةيساينلا تاقدلعلا قع ىلإ :قرألا

 يحاونلاب متبت :«هروفال» ىلإ .لوألا اوسنارف كلملا تاميلعت نإ لب .نيفرطلا
 ؛ةيرحبلاو ةيلاملا ةدعاسملا بلطو «ةقادصلا تاديكأتو «ةيبرحلاو ةيسايسلا

 ثاقالع ءاشنإ نإ ةقيقحلا يفو .()ةيراجتلا يحاونلا ىلإ قرطتلا نود

 دوجو نم قبسأ ناك «ةينيطنطسقلا يف ةيناثعلا ةلودلاو ةسنرف نيب ةيسامولبد

 ام ريغ اذهو «ةينامثعلا ةلودلا ءاحنأ يف ةيسنرف تايلاج وأ ؛ةيسنرف ةيلاج
 | لبق نم نيعي ناك يسنرفلا ريفسلإو . ةيقدنبلا ىلإ ةبسنلاب رمألا هيلع ناك

 ماسلا ناديلا#ي ةكمتلا تايسخلا نم ًايئدبم راتخي .ناكو .كلملا

 لوصحلل اهيف ةلود لك ىعست ةمصاغ يف يسايسلا اهرود بعل عيطتستل

 ا هذهو 0 برقت ىلع

 عنمي مل اذه نأ الإ . . مهريغ وأ «يدنالوهلا وأ ؛يزيلكنإلا وأ «يقدنبلا

 ا نولهجي نميو «ةربخلاو ةيافكلا يوذ ريغ نم ناك مهضعب نأ نم
 ةلودلاو 3 نيب تاقالعلا تممس تاقامح نوبكتري مهلعج امم « مهتاداعو

 ,(9 ةينامثعلا

 ةيلاجلا .هاجت ريفسلا ةطلس ددحي رمألا ا ف يش كانه نكي مو |

 نيفلكملا ءارفسلا نإف اذلو .تالاكسإلا لصانق عم ةتاقالعو « ةيسنرفلا

 ةيوق ةطلس اوبستكا «يلاعلا بابلا برق «نييسنرفلا راجتلا ةيامحب 2

 « مهتارادم ىلإ ةجاحب راجتلا ناكو . يكلم رارق يأب ة ةنّيعم ريغو ةدودحم ريغ

 امك ,مهيلع عقي فيحل رخخآو موي نيب مهتدعاسم بلط ىلإ | نورطضي دق ذإ

 فيك نوفرعي اوناك ءارفسلا نأل .«  مهيلإ اوؤاسأ ام اذإ .مهماقتنا نوفاخي اوناك

 60 1 0١م فبو, |. 58: 259 - 3 و م )1(

 (2) الومممو: 3 0 م 0 00 1 3 )3

 ا هوو



 ةطلسلا هذه ةجيتن ماق دقلو .«7١يلاعلا بابلا ىدل مهل ءاقدصأ نونوكي

 مررتلا اذه دتشا دقلو .ةيليسرم ةراجت ةفرغ نيبو هنيب عازن ريفسلل ةعساولا

 اريخأ ىهتناو )١756-١1588(« رشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف

 لصانقلا ىلع تاطلس نم ريفسلل سيل هنأ اهيأر نم ناك يتلا ةفرغلا راصتناب

 نأو .يلاعلا بابلا برق ةراجتلا ةيامح ىلع رصتقي ع اهنإو ءراجتلا وأ

 (”سنفوربلا مكاح ةبقارمبو .طقف ةفرغلا قح نم يه تالاكسإلا ةرادإ

 ةفرغو («غارويغ» ريفسلا نيب عازنلا لوح ائيش كلملا ردصي مل ةقيقحلا يفو

 تاييلعت ىقلت دق هنأ ودبي «قباسلا فلخخ يذلا ديدحلا ريفسلا نأ الإ ةراجتلا

 تفقوت دق تافالخلاو تاجاجتحالا نأل ةفرغلا ةطلس مامأ سأرلا ءانحإب

 ةسنرف ةديرج ماظتناب ريفسلل مدقت نأ اهقتاع ىلع ةفرغلا تذخأو . ًامامت

 هل لسرتو «صاخلا هذيبنو .ةديدجلا تاعوبطملا لكو .( 63298486 09 قص

 . 0 عاونألا عيمج دق

 «ريفسلا ةطلس نم ةراجتلا ةفرغو لصانقلاو راجتلا جعزي ناك ام رثكأو
 راجتلا مزلي ءاهل دح ال نويد ىلإ يدؤت تناك يتلا .ةريثكلا هتافهرصم وه

 «م١/18 ةنس يف لوانتي يسنرفلا ريفسلا ناك دقل ةقيقحلا يفو .اهديدست ىلع

 ناطلسلا ناكو .مظتنم ريغ لكشب هل عفدي ناك هنأ الإ ءوكيإ (480)

 ببسب ةسنرف ترقتفا انيح نكلو .(؟5كلذك لاملا نم ةيمكب هدفري هبناج نم

) 0( 
 (1) 1858م: امام 5: كا

 ةف] 5 )00
 (2), (3) زمزلب مص: 242 - 53

 (4) اطال: |مأر, 2: 200606, مماه. - اهلغق9 [لاوونالوو, 1.ا/, ممم - 25

 5ولوأ - 5ءاووأب م: 9

 نيعملا غلبملا نأ رهظي ,مادما ةنس يف كلما لإ ةسنرف ريفس نم ةلاسر يف هنأ الإ

 تافورصملا ببسب هيفكيال وهف كلذ عمو «ًايونس ركيإ )٠ نم رثكأ وه ريفسلل

 ايو ىضاقتي ناك هنأ ركذي ءماها/٠ ةنس يفو ةريبكلا هنويدو «ةيداعلا ريغ

 . هتموكح هب بلاط امو ًالعف قفنأ امعربعي ريخألا مقرلا لعلو .ركيإ(١٠٠7١)

 قمت فعم. )ال. م: 656. الما.

 هه



 ببسلا اذهلو ,«صقانت ءارفسلل كولملا هعفدي ناك ام نإف «ةيئيدلا بورحلا

 لوانتي نأ «.«فيرب ود» ةينيطنطسقلا يف هريفسل (عبارلا يرنه» كلملا حبس

 «تنافيللا ءاحنأ عيمج يف «نييسنرفلا لبق نم ةارتشملا عئاضبلا عيمج

 يف لحلا اذه ناكو 00/7 هردق اسر ءمهئاول ثحت لمعي نم 0 نمو

 فيرب ود تاقفن ةجيتن .ةمكارتملا نويدلاب ءافولل اتقؤم كاح كلملا نهذ

 سحأ دلو .يلاعلا هبابو ناطلسلا اضر ءارشو ايادحلا ميدقت يف ةعساولا

 هتامدخب ىبسي نأ هريفس نم بلط هنإف اذلو ؛راجتلا جعزيس اذه نأب كلملا

 هلع تاون نكت تيري وكف: كرانع قلو .ةيرضلا هلع هارب ناجل

 «نييسنرفلا اهراجتل اهمدق تامدخ ةجحب ,«بلح ةلكسا ىلع ةبيرضلا

 ىلع ةقفاوملل نيدعتسم راجتلا ناك عقاولا ينو . مهلجأ نم اهلمحت تاقفنو

 نم هنأل .دعب اهيف ةبيرضلا هذه طقست نأ ىلعو ءاتقؤم امنإو .ءارجإلا اذه

 بئارضلا ضرف قح ريفسلل ىطعي نأ  نييليسرملا 00
 ' ناك ريفسلا نأ ملعلا عم اذه ءاهيسحتل ريثكلا هقافنإ ةجحب «ةراجتلا ىلع

 مسر ديلقت ةبيرضلا هذهب دارأ عبارلا يرنه لعلو .بيقر نود اهاقلتي

 مسري نأ يسن نكلو «ةيقدنبلا ليب اهاضاقتي ناك يلا .(ىوميتوكلا) «ةيليبلا»

 .ةيقدنبلا تلعف (ى ءاهتيابج ىلع نيفرشملاو ءاهقافنإ قرط اهل

لاعتسا ءوس لحفتسا دقف , نكي امهمو
 ةيحانلا هذهل نييسنرفلا ءارفسلا 

 00 ىلإ ةراجتلل ةامح نم اولوحتو 000 هنولخأاي ام ادغ ذإ , ةيلاملا

 وأ .مهفارسإ نم يأت ءارفسلل ةيلاملا تاجاحلا نكت مل عقاولا ينو .«”اهيلع

 ماتو. ا|1. 2: 162 - ةلوغف , ةاقمموأعق نابع اهو قممهطهمدقعوو كلن |وبومأ - --

 اهعدوي ناكو ؛ءارفسلل ناطلسلا اهعفدي ناك يتلا «ةيجكمجلا» نوسردئاس دكأ دقو

 .رادرتفدلا ىدل

 ["هؤاهز: ؟ةن/وأو 012 ل. 5ةص0ق قمم. 2: 183, 3 هوما, 9

 (1) 14قهععموت امام, مم: >6 - 2غ(

 عازن يف انودجو دقو ءدلبلا اذه ءارزو نإ» :ٍلي ام ةمألا تبتك بلح نم ةلاسر يف (0)

 ح الو .انيلع انيلع زاهجالل كلذ نم اودافتسا مهإف ءانع عفادي نأ بجي يذلا كاذ عم



 امنإو ءبسحف طالبلا نم مهروجأ لوصو ماظتنا مدع وأ «مهتراهم مدع
 اهيلإ ًافاضم .ةمألا ىلعو مهيلع كارتألا اهضرفي ناك يتلا تامارغلا نم
 ٠ تافرصتب ًاعرذ راجتلا قاض دقلو .نييدنالوهلاو زيلكنالاو ةقدانبلا ةسفانم
 ميقم» |منإو .لوبنطضا يف ريفس ةسنرفل نوكي الأب اوبلاط ىتح هذه ريفسلا
 اذه ىنبتو «لاملا نم ةدودحم ةيمك ىضاقتيو ,()مهحلاصم نع عفادي ( ماع

 فرصي نأب ١559 ةنس يف رمألا ىهتناو «ةراجتلا باون ريبلوك ىدل يأرلا

 نكلو .(97تاقفنلا نم اهريغ ىلع لضفتو اوس ورب )١٠١,٠6٠٠( ريفسلل

 بئارضب راجتلل هتبلاطمو «هتاقفنو ريفسلا نويدل ًايئابم ًادح عضي مل لحلا اذه
 :ماينسلت ةردان تدع رومألا هله.نأ الإ «ةديدج

 ناكل تح «ريبك ذوفنب عتمتي «ةينيطنطستقلا يف ةسنرف ريفس ناكو

 نيب ةمئاق تناك يتلا ةبيطلا تاقالعلا نإو . هيفا رطنلا ادع هيف رسل
 ريفسلا تعجش يتلا يه .ءرشع سداسلا نرقلا يف ةسنرفو ةيناثعلا ةلودلا

 فرشلا ناكم يروطاربمإلا ريفسلا عزان هنأ ىتح ,كولسلاو روعشلا اذه ىلع
 ' دكؤي نأ هريفس نم كلملا بلط دقو .م١٠168 ةنس يف .ةسينكلا يف ةوقلاب

 نفدو ءسئانكلاو ناويدلا يف ءارقسلا عيمج ىلع يسنرفلا ريفسلا مدقت ةرورض

 م9!8263.1ا3:81624 .نيحلاص نيلثمت نع ثحبلا مكوجرنف .نطولا ءابأ متنك -'
 00مم. ٠١ 6 -:لوقي ١١377 ةنس نادراش بتكو

 ىضاقت «نبالا «ههال» اوقبس نيذلا ءارفسلا دحأ نأ نوصقي مهتعمس دقل»

 بيس كللذو «ىترل بكرم لك لخركيإ (80):اهردق ةبيرج اماغرشع ةسف
 اوعفد مبخأب هنوركذي راجتلا ناك أامدنعو .وكيإ (500) لا زواجتت ال اهدقع ةقفن

 . ءطقف ينصخي ام لوانتأو يتاباسح- مدقأس مهل لوقي ناك هنإف «ةرم ةثام ةقفنلا هذه

 (1) 1لةرمملرو ممحون« عبب 8هأ 0 نأ [/وداعق اهم !معممالفردأوضأك لأنو ةملطققققهلهان؟. 0ةمراواناك: 1“.

 |ا/. 2222 تأ ىانأ

 * (2) 88: 6 لانا ه1 1069, )2

 امو ءماشلا تالاكسإ ىلإ ليتناون ةلحر 0 تبترت يتلا نويدلا كلذ ىلع لثمو (*)

 . 88, 3, هقا1 طم ه0 . بئارض نم هضرف امو «تازايتمالا دقعل هقفنأ

 ه5



 دارم ناطلسلا دكأ العفو .ىرخألا ةيمسرلا تالافتحالا عيمجو ىتوملا

 ١( . هبلط ام ثلاثلا يرنه ةسنرف كلمل «ثلاغلا

 ةديدع تاناهإل ضرعت ءرشع عباسلا نرقلا يف ةسنرف ريفس نأ الإ

 رورغ ببسبو «ةيناثعلا ةلودلاو ةسنرف نيب ةيسايسلا تاقالعلا رتوت ببسب

 يف لخدتلل ةريثكلا اهتالواحمو «ةيناثعلا ةقادصلا راكتحا يف اهتبغرو ةسنرف

 هتاحاحلإو يسنرفلا ريفسلا تاعجارم ةرثكو ءابنم ةينيدلا ايس الو ءاموؤش

 . ”ةجعزملا

 تازايتمالا ىلع ظافحلاب ةينيطنطسقلا يف ةسنرف ريفس لمع صخليو

 يف ةيسنرفلا تايلاحجلا نع عافدلاو ءاهادم عيسوتو .ةمئاقلا ةيراجتلا

 يلاعلا بابلا ىدل يعسلاو «ةينامثعلا تاطلسلا نم اهيناعت دق يتلا تالكشملا

 بكارملا دق لمعلا نع يرعلا ترشملا راكب تفاقنا قف هتاطامم زل
 اذه .مهئارش دعب ىرسألا حارس قالطإو .طسوتملا رحبلا يف ةيسنرفلا

 لودلا ةسايسب كاذنا طبتري ناك يذلا , عساولا يسايسلا لمعلا ىلإ ةفاضإلاب

 يف جرخت ال لامعألا هذهو .يناثعلا ناطلسلاب اهتاقالعو ءابنيب اميف ةيبروألا
 .ءارفسلا مظعم ىدتقا دقو .ةرتفلا كلت يف ريفس يأ لامعأ نع ماعلا اهراطإ

 نأ فورعملا نم ذإ «يقدنبلا ليبلا هب موقي ناك اب «ةسنرف ريفس مهنمو

 ةثيدحلا روصعلا يف ةيلودلا ةيسامولبدلا سسأ تعضو يتلا يه ةيقدنبلا

 لك اهيف نوحرشي «لئاسر لكش ىلع مهتاموكح ىلإ ريراقتلا نولسري اوناكف
 . ةيكرتلا ةمصاعلا يف ثدحي ام

 بعلي ناك «لوبنطصا يف يسنرفلا ريفسلا نأ حضتي ؛ركذ ام لك نمو

 )١( ةنس زومت خيراتب ىلوألا' ةلاسرلا ١04٠ ) 7ةرخآلا ىدامج /48ه( 
 ةئس زومت ١64١ )١78( .(ه44 ةرخآلا ىدامج
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 ةيسنرفلا ةراجتلا ةنامح يف هرود بناج ىلإ ءاماهو اريطخ ايسايس ارود

 ريفسلا ةلحر امو .لوألا مامأ ًاتهاب ودبي ريخألا هلمع نإ لب ءتايلاجلاو

 هدقع دعب 2م171/4 ةنس يف ماشلا تالاكسإ ىلإ «ليتناون ود» يسنرفلا

 ىلع ,هدلبل ةيسايس ةياعد ىوس «ةينامثعلا ةلودلا عم ةددجملا تازايتمالا

 نع ريع لادناف نأ ىتح «تحب يراجت فدهل هترايز نأ هئاعدا نم مغرلا

 يف رثؤيل .سدقلا ىلإ ةمظعو ةماخفب ليتناون لخد دقل» : هلوقب ةركفلا هذه

 تكلتماف ءاهريفس صخشب تداع دق ةسنرف نأ ًللعف ادب دقو ,سانلا

 .()(اهيلع ىمظعلا اهتيامح ةلظم رشنب تعرش لقألا ىلع وأ سدقلا

 نم هضيوفت ردص دقف «ةيناثعلا ةلودلا ىدل يزيلكنإلا ريفسلا امأ

 لبق نم مت دق يئدبملا هرايتخا ناك نإو «ةرم لوأل ١6857 ةنس يف ةكلملا

 مث نمو «نيتريبك ةناكمو ةوقب اهلثمم ديوزت ىلع ةصيرح تناك يتلا «ةكرشلا

 اياده نم «ةرافسلا هذه لثمل ةمزاللا ةليقثلا تاقفنلا عفد ىلع تقفاو اهنإف

 . ةياغلا هذهل جاتلا عم عازن دعب «نييسيئرلا هيفظومو ناطلسلا ىلإ مدقت ةنيمث

 ةنئس يناثلا نيرشت  ريمفون 0 يف يكلملا فيلكتلا «نروبريه» ىقلت دقو

 .ناطلسلا طالب يف «امل ًابئانو «ًاثوعبمو «ةكلملل ًالثم» هنيعي يذلا ءما 7

 «ةيقدنبلاو ةسنرف يريفس نم لوبنطصا يف اهيقل يتلا ةمواقملا نم مغرلا ىلعو

 يف يراجتلا اهذوفن تبثو «ةيناثعلا ةلودلا يف هتلودل نكم نروبريه نإف

 « هتيسامولبدو هتيافك ىلإ ةفاضإلاب كلذ يف هدعاسو .0ىندألا قرشلا ةقطنم

 ىرخألا لودلا ءارفس نكي مل ةكلملا نم ةعساو تاطلسب ًادوزم ناك هنأ

 نأ ىري ندم وأ ءىناوم ةيأ يف لصانقلا نيعي نأ هناكمإبف .اهبم نيعتمتم

 زيلكنإلا اياعرلا مكحل نيناوقلا نس قح هلو .اهب موقت نأ بجي ةراجتلا

 نكت مل رومألا هذه امنيب .مهنم نيفلاخملا ةبقاعمو «تنافيللا يف نيرجاتملا

 ريفسلا تاطلس مامأ نظ مهضعب نأ ولو «ةسنرف وأ ةيقدنبلا ريفس قح نم

 (1) القملهل: اهم ا/هرنهومع كه زل. ةلمتصاوإ... 2: 5 ش )غ1(
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 نكلو . لصانقلا نونيعي نيذلا مه ءارفسلا نآ «ريبلوك لبق ةعساولا يسنرفلا
 نومسقيو ؛كلملا لبق نم نونيعي اوناك لصانقلا نأل .ءاذه ريغ ناك عقاولا
 هنإف .ةأجف لصنقلا توم ةلاح يف هنأ الإ ,لوبنطصا يف ريفسلا مامأ نيميلا
 .(7كلملا نم نييعتلا ردصي (مئير اتقؤم هناكم ريفسلا نيعي نأ ثدحي ناك

 عيمج ققحيو لمعي نأ يزيلكنإلا ريفسلا ىلع ناك ةماع ةروصنو

 ةموكحل مئالملا نم هنأ حضتي يتلا تناك امهم اهنم ةيدرفلا ىتح «رومألا

 «تالاكسإلا كلت يف اهاياعر ةراجت شاعنإ ليبس يف ءاهقيقحت ةفيرشو ةمظنم
 لبقت ةيكلملا ةموكحلاو :ةرتلكنإ نيناوقل ًاضقانم وأ ًايفانم كلذ نوكي الأ ىلع
 .«؟9نيناوقلاو تاءارجإلا هذه قدصتو

 .ةنامأب هتامهمب مايقلل .ةطلسلا هذه همالتسا ذنم نروبريه ىعس دقلو

 (ةماحلا تنافيللا تالاكسإ ةيقبو. «ةيقيرفإ لامشو ةيروس يف لصانقلا نيعف
 كلت مارتحا ناضل ةريبكلا دوهجلا لذبو .ةيراجتلا تازايتمالا دكأو
 «تنافيللا ةكرش تجعزأ لوبنطصا يف ةرافسلا تاقفن نأ الإ . تازايتمالا

 رخآ ءالتعاو ناطلس ةافو نأ اهيس الو «ةيسنرفلا ةموكحلا تجعزأ اك

 ناطلسلا ةئنبت يه ةعبتملا ةداعلا نأل ,تاقفنلا هذه ةدايز ىنعي ناك . شرعلا

 عباسلا نرقلا علطم يف مقافت رمألا نإ لب .هيلع ايادهلا قادغإب ديدحلا

 ةراحب تاراغو «ةيلحملا ةيكرتلا تاطلسلا تاءاسإ تديازت امدنع ءرشع

 ؛ةيقرشلا دنملا رزج يف نوعسوتي نويدنالوهلا عرشو «يبرعلا برغملا
 بحست نأ ةكرشلا تركفف .دنهلاو سراف ىلإ نودتمي مهسفنأ زيلكنإلاو

 نكلو .طقف يراجت ليمعب هنع ضيعتست نأو «ةينيطنطسقلا نم اهريفس

 21١519. ةنس يف ريفس نييعت ىلع ةكرشلا ريجأ «لوألا سميج» كلملا

 (1) 8اطلاهاطقوو ةلوئلمداو, ةاوو 2. 16738 (مأ, 99, 118 - ةلهمومم: اصانم م, 42 )1(
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 ءدب يف ريفسلل عفدي ناكو «ةكرشلا نم هتاقفن ىضاقتي ريفسلا ناكو

 تاجاحلا ءارشل (١56)و ءرفسلا تاقفنل ًاهينج - ًارالود 0٠0" رمألا
 اللا .ناطلسلا) ةيمسرلا تارايزلا ايادحل ناكيس (١٠٠٠)و «ةيرورضلا

 ًايوئس ناكيس ٠ :)و «(/ايلعلا ةمكاحلا تاطلسلا نم امهريغو . مظعألا

 ا , ةجراخلاو ةلحادلا عئاضبلا ىلع ةيلصنق مسر /.37 حنم امك . ةشيعم تاقفن

 امدنع ,م١151 ةنس يف اذه لّدَعو .رزجلاو ةينيطنطسقلا نم ةارتشملاو ةعابملا

 اهعفدي يتلا ةيلصنقلا مسرو ناكيس (”:0) ًايونس هزاطعإ ررق
 ةنس يف «رادنيو نيع'امنيحو .ًايونس ناكيس ٠-10 ب ردقتو «نويدالوهلا

 ثؤيو .هرفس تاقفن ابنم عفدي «ناكيس )٠٠١/,( حنم دقف م5

 ىلإ يونسلا هبترم عفر امك .ناطلسلا ىلإ هاياده مدقيو «لوبنطصا يف هلزنم

 امدنعو .ةيدنالوهلا ةيلصنقلا مسر ىلإ ةفاضإلاب ءايونس ناكيس (4000)

 م1611 ةنس يف اهتازايتما ىلع ةدنالوه لوصح ببسب ريخألا مسرلا عطقنا

 ناكيس 1و اضيوعت اهريفسل مدقت تذخأ «تنافيللا ةكرش نإف

 )5٠:0( هرادقمو « ينامثعلا ضل قس ل

 .("ًايونس هينج

 تراس ةرتلكنإ نكلو .رمألا ءىداب 5 ةراجتلاب ريفسلل حمسي ناك دقلو

 اذه مايقلا نم ريفسلا ةكرشلا تعنمف 20(2ةسنرفو (7ةيقدنبلا ةسايس ىلع

 . ةلودلا ةبيه ىلع ًاظافح لمعلا

 ,كلملا نم ردصي ناك يمسرلا ضيوفتلا نأ عمف «ءارفسلا نييعت امأ

 «م١15© ةنس كص نإ .كلذ نع ةلوؤسملا ةطلسلا ًايمسر ددحت مل هنإف

 (1) اطبمر مم: 81 - 7 )غ1(

 (2) امطزع. 5: 87 - 0طقمافبم. ١) 3 :5 !١

 (3) اماطمد أ !صقاميعالموو. الا. دنمما6مومأ, 6: 6 ةضار

 .«تناك ةعيبط .ةيأ نم ةراجت ةيأب موقي الب» هلمع هملست دنع ليتناون ىلإ بلط دقلا
 .ذفنت نكت مل تاييلعتلا نأ الإ . ةركبم اهئارفس ىلع ةراجتلا اهرظح يف ةسنرف تناكو ْ
0 0 : 



 «لصانقلا نييعت يف ةكرشلا ةطلس دكأ «تنافيللا ةكرش زايتما ددج يذلا

 توص راجتلل ناك هنأ ودبي نكلو «ريفسلا ىلإ ةحيرص ةراشإ رشي مل هنأ الإ

 لواح دقلو  افنآ كلذ ىلإ انرشأ امك لوألا ءارفسلا باختنا يف مساح

 نكلو «ءبصنملا اذهل هيلإ نيبرقملا دحأ حيشرت «م576١ ةنس يف .كلملا

 «ةيرحب باختنالا اهقح نم نأو ؛لمعلل حلصي ال هنأب تجتحا ةكرشلا

 ةنس يف حشرملا ةافو الولو .هفقوم ىلع رصأ كلملا نأ الإ لخدت يأ نودو

 يقب ذإ «هتني مل عازنلا نكلو . جاتلاو ةكرشلا نيب ةمزألا تمقافتل مال

 حبصأو «عارصلا اذه ين ىوقألا وه كلملا ناكو .هفقومب اثبشتم قيرف لك

 ىلإ ال ءايسامولبد نيزيمتملا وأ «باقلألا باحصأ نم لاجرل حنمي بصنملا

 اذه يف ةكرشلل ىلج تامدخ ميدقت مهتعاطتسابو « ةزاجتلاب نومتبب سانأ

 حبصأو «ءارفسلا ىلع اهتطلس ًايجيردت ةكرشلا تدقف اذكهو .«)راضملا

 ثنإو .اهتراشتسا نود «م١1591 ةنس نم ارابتعا « مهنيعي يذلا وه كلملا

 يلكش باختنا يرجيو .ًايروص اهيلع ضرعت جاتلا مهراتخي نم ءامسأ تناك

 بستكا دقلو .«7ةكرشلا يف اوضع حبصي هباختنا دعب ريفسلا ناكو .مهل

 ىوقلا نزاوت ةسايس نأ ذإ احوضو رثكأ ةيسامولبد ةفص نمزلا عم بصنملا

 تناك ءاهيف ةماه زاكترا ةطقن ةينيطنطسقلا تناكو « ةيناطيرب اهتعبتا يتلا

 ىلإ «يسامولبد عانقب عنقم يراجت فظوم نم ريفسلا لوحت يف ًايسيئر ًاببس

 . ”7هضارغأو جاتلل يسامولبد مداح

 ؤيهتلا ةحنم تيغلأو ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف ريفسلا رجأ صقانتو

 ف ةنركحسملا ىضوفلا نأ عمو .هل ناطلسلا هيطعي ام لع دمتعاو ءرفسلل

 ,ريفسلل ةصصخملا ةقفنلا عفد نم ةريثك ًانايحأ عنمت تناك ةيناثعلا ةلودلا

 حابرأ ردم ناك هنأل « دوريثك ةرلكنإ يف بصنملا اذه ىلع بلاكتي ناك دقف

 . ةيفخ ةيدام
111100 ١ 

 (01
 (1) اللوم: مب عج

 : ) 2 ٠
 (2) اطل: م: 1

5-5 
 (3) اطزو, مب 136

 تايلاجلا م/؟



 : ةراجتلا لمشي ال اذه نأ الإ ءةراجتلا نم ريفسلا عنم دقل حيحص
 ةيفعم يهو  هعم اهلمحي ناك يتلا رومخلا نم ًاريبك اًمسق نأو .دقنلاو يلحلاب
 ىلإ ةسلخ وأ «ةجنرفلا ةيقب ىلإ عفترم رعسب اهعيبي ناك - بئارضلا نم
 عيب نم مجانلا حبرلا ءرشع نماثلا نرقلا يف اذه ىلإ فاضيو :كارتألا
 تازايتمالا دئاوف لكب اعتمتم اهبحاص لعجت يتلا «ةيايحلا قئاثو وأ «تاءارلا

 . ,ةظهاب ناثأب اهيلع لوصحلل مورلاو دوهيلاو نمرألا عفدنا دقو «ةيزيلكنإلا
 .(>ءارفسلا نم ريمض وأ ةمذ هل سيل نم اهعبتي ناك يتلا قرطلا كانه مث

 امنإو ءًاريفس نكي مل هنإف. «ةينيطنطسقلا يف ةدئالوه لثم ىلإ ةبسنلابامأ
 ةهباشم .نمزلا نم ةبقحلا كلت يف هتاصاصتخا تناك نإو .اماع (ًيقم
 . ةيراجتلا ةيحانلا ىلع دشأ ديكأت عم «نيرخآلا لودلا ءارفس تاصاصتخال

 ةظفاحملاب افلكم ناكو «ةدنالوه يف ةيمومعلا ةيعمجلا لبق نم نيعي ناكو

 (7١؟,١٠٠٠) ىضاقتي ناكو .لصانقلا ماكحأ تيبثت ينو «تازايتمالا ىلع

 تايلصنقلا عيمج تاداريإ فصنب عتمتيو «ةيمومعلا ةيعمجلا نم ايوئس وكيإ
 لمحتي نأو .تابهلاو ايادهلا مدقي نأ لباقملاب هيلع ناكو .ةماه تناكو

 .(7ىتأتت نأ نكمي يتلا تاقفنلا عيمج

 يف تايلاجلا هذه لود ءارفس .نذإ ةيبروألا تايلاجلا سأر ىلعف

 نوموقي نيذلا .ءءارفسلا ءالؤبب ةطبترم ىربكلا اهاياضق تناكو «لوبنطصا

 ديصر نأ امك ؛لئاسولا فلتخمب هيدل اهلحو .يلاعلا بابلا ىلع اهضرعب
 . ءالؤه ةلماعم نسح يف مخضلا هرثأ هل ناك ءمظعألا ردصلا ىدل ءالؤه
 ةحونمملا تازايتمالل ديكأت وأ ديدجت ىلع لوصحلا ينو ءاهئوس وأ تايلاجلا
 ملع ىلع ناك هنإف «تالاكسإلا يف ميقي ال ناك نإو ريفسلاف .ناطلسلا نم
 قيرط نع وأ ءهب تالاكسإلا هذه لصانق لاصتا .قيرط نع اهيف يرجي اب

 (1) أطال. مم: 134 - 5 | )1(

 وكيإ )500,٠6٠( ىلإ ًانايحأ لصت تناك ريمزأ ةيلصنق موسر نأ نوسام دكؤي (1)
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 ىربكلا اهاياضقو اهاواكش لمحت «هيلإ تايلاجلا اهلسرت تناك يتلا دوفولا
 ىلع ريفسلاف .اهعاضوأ نيسحتل اهبلاطمو «ةيلحملا ةمكاحلا تاطلسلا هاجت

 يف هنطو تايلاحل لوألا يماحلا ناك هنإف «ةيسامولبدلا هتفص نم مغرلا

 يف ةيبروألا ةلودلا ريفسف «ءاهنم ةيراجتلا ةصاخبو ؛ةيناثعلا ةثودلا

 يف «ليبلا» وأ ««لصنقلا» بصنمل ومنو روطت ةماع ةزؤضب وه «لوبماتسإ

 ةيسامولبد نأ الإ . هلمع بلص يف اًئاق يقب يراجتلا رصنعلا نأ ذإ ةلكسإلا

 يسيئرلا هلمع ناك نأ دعبف «حضوأ ًايسايس ًانومضم هتحنم ةثيدحلا يقعلا

 ةيسايسلا اياضقلا نإف «ةيناثعلا ةلودلاو هتلود نيب ةدوقعملا تادهاعملا ةيامح

 .رشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف لغاشلا هلغش تدغ

 . نقلا ةيوزألا تاثانلا يتاذلا مكحلا مره يف ريفسلا دعب يأيو

 ةلودلا ءاحنأ يف ةيبروألا ةلودلا تايلاج عومجم سأر وه ريفسلا ناك اذإف

 ةلكسإلا يف ةيبروألا ةيلاجلل رشابملا سيئرلا وه «لصنقلا» نإف «ةينامثعلا

 ةسسؤملا هذه قوقحلا ءاملع عجريو .هالعأ كلذ ىلإ انرشأ اك «(ةرافسلا» نم

 وأ ينيسوربلا لامعأل الماكتو اومن اهيف نوريف ءةميدقلا روصعلا ىلإ
 58810 سوني رغيرب روتياربللو «ةميدقلا نانويلا دالب يف )١( 5:هووومأ نيسكوربلا

 (1) ممعاوم 0اماهممونه: اه ظةونملو له © ةمااناةتاممور مم: 18 - ه4 )1(

 ودع مهدنع بيرغلاف «تنانويلا ىدل ةفايضلا قح نم تقثبنا ةيلصنقلا ةسسؤملا نإ

 ذديبنلاو زبخلا هل نومدقي مهنإف .مهتيامحو مهتدعاسم بلطي مهيلإ مدقت اذإ امأ'

 قح» دلوت كلذبو مهب ةصاخ نكس نكامأ ءابرغلا ءالؤل اودجوأ نمزلا عمو « حلملاو
 ةدحاو لك نإف ةماعلا ةفايضلا ةطبار نيتنيدم نيب موقت امدنعو .«ماعلا ةفايضلا

 نم ًانطاوم فظوملا اذه نوكي نأ نكميو .ىرخألا ةئيدملا يف ًانطاوم نيعت تناك

 مه« فدمه5 لا نيدرفلا نيذه ىلع قلطي ناكو ةفيضملا ةنيدملا نم وأ ءاهسفن ةئيدملا

 ةلودلا نم نيدفاولا نيثوعبملا ةصاخبو «ءءابرغلا لابقتسا نيسكوربلا لامعأ تناكو «

 ءالؤل ءاسؤزك نوفرصتي مهنأ يأ هيلإ نوجاتحي ام لك مهل نوئيبيو اهنولثمي لا

 - «ةافولا ةلاح يفو . تافلاع تثدح اذإ نيتنيدملا نيب مهتطاشو نومدقيو ؛بناجألا

 ش دلو



 لصانقلو «”توغيزيفلا ىدل 7ةامهه:1 يرانوليتللو (2”ةمور يف 56ةورامانو

 ةيلاطيإلا ندملا يف 29600515 1/16:هدئمم» ة(!ةءادهعادت» ةراحبلاو راجتلا

 ذخأتو لماكتت مل «همداوم امامة لا يأر بسحب  ةسسؤملا هذه نكلو

 رحبلا فارطأ ىلع اوميقيل اوهجتا نويبروألاف «ةيمالسإلا دالبلا يف الإ اهتيمهأ

 فالتخاف . ةيامح ىلإ ةجاحب اوناك مث نمو ,نيملسملا تاكلتمم يفو ءطسوتملا
 سيلو .تإقياضملا نم ةعومجمل مهضرعي ابر «ةغللاو نيدلاو تاداعلا

 ةفص تاذ ةطلس لبق نم الإ «ةيفاكلا ةياحلا ىلع لوصحلا مهتعاطتساب

 لاسرإ يه ءاهتماقإل ةديحرلا ةليسولاو . ةيلصألا مهتموكح نم ةقثبنم ةيمسر
 نأ دهاشي مث نمو ءاهيف نوميقي ىلا دالبلا ىلإ ةموكحلا هذه نع ءالكو

 اهتثرو ىلإ اهنوملسي امثيرل ءابرغلا اهفلخي يتلا لاومألا ىلع نوفرشي نيسكوربلا نإف
 : .نييقيقحلا

 .ندملا بسحب فلتختف «نيسكورملا» ءالؤه اهم عتمتي ناك يتلا تازايتمالا امأ

 يتلا قوقحلا عيمجب عتمتي بصنملا اذه لثم انيثأ يف ألمي يذلا يبنجألا نطاوملاف

 ؛ةينيثأ ةنطاوم نم جاوزلا قح لثم .ينيثأ ًانطاوم نوكي نأ نود بيرغ اهكلمي
 ملسلا نمز ةيصخشلا ةناصحلاو ,بئارضلا نم ءافعإلاو ءانيثأ ةنيدم يف كلمتلاو

 ثيح ءرصم ىلإ «لصانق» وأ «نيسكورب» انيثأ تلسرأ دقلو ءرحبلاو ربلا يف برحلاو
 مهل «ةحالملا ةيرح ديكأتل نوعسيو «مهينطاومل ةيراجتلا حلاصملا ىلع نوفرشي اوناك

 .اهذيفنتو تادهاعملا دقع قح مهتطعأو :«نيلتيمو سويخو روص ىلإ كلذكو

 : ةمور يف بناجألا ةمكاحمب صاخلا يعدملا وه )١(
 ظلواقأ 08 ©هاناقموهقن اه 0زا6 ةمااوانق, 2: 0 1

 مه يتلا بئارضلا ميظنتب وأ «ةيراجتلا تاقافتالا ةياحب نوفلكملا نوفظوملا مه (5)

 .بناجألا

 ممعاقمل 0أماممصوأم, 2: 2

 سنفوربلا ندمو «ةيلاطيإلا ندملا نم ددع دجوأ يداليملا سماخلا نرقلا يف (”)

 .اهتماقإو ارحبو أرب ةيراجتلا تاقافتالا ىلع فارشالل نيصاخ ًاماكح ,كودغناللاو
 تيطعأو «رحبلا لصانق» وأ ««ةراحبلا لصانق»و «راجتلا لصانق» بقل ءالؤه ذحخأو

 . جراخلا يف مهتمأ راجت ةدعاسمل نوعدتسي نيذلا كتئلوأ ىلإ دعب ايف ةفصلا هذه

 اطزو. مم: 24 - 5

 ه4



 ىلع لوصحلل ةريبك ًادوهج لذبت تذخأ ةبروأ بونج يف ةيحالملا بوعشلا
 مهتاموكح نم لصانق عضول .مهدالب يف نولمعي نيذلا ؛كولملا نم نذإ

 ضعب تحجن «برغلاو قرشلا نيب ةيحالملا ةكرحلا تطشن امدنعو . مهدل
 . قرشلا ةيروطاربمإ ءىناوم يف ال لصانق تيبثت يف ندملا

 ال تاجاتنتسا هذه نأب :لوقي .هسفن «ميدقلا يسامولبدلا» نأ الإ

 نييبروألا لصانقلا روهظ ممعي مل هنأ دكؤي يعقاولا خيراتلا نأو .قئاق

 نيب تاقافتالا تماق ثيح ءرشع يناثلا نرقلا يف الإ ةيمالسإلا دالبلا يف

 ءماشلا دالب دايسأ «نيملسملا برعلاو ةبروأ بونج يف ةيحيسملا لودلا

 لصانقلا ىلإ نورظني اونوكي مل نيملسملا برعلا نأ ,فيضي هنأ الإ .رصمو
 نولوؤسم مهو «ةماحلا دلبلا تايصخش نم اوريتخا نئاهرك الإ ساسألا يف

 نأ نم ًالدبو .©0ةقدب تاقافتالا قيبطت نعو «مهينطاوم كولس نع ةرشابم

 سكعلا ىلع انإف «ميمصلا يف ةيلصنقلا ةسسؤملا ةيبيلصلا بورحلا بيصت

 ًانومضمو ةميقو ةوق تاذلاب ماشلا دالب ىلإ ةبسنلاب اهتطعأو «ةيمهأ اهتداز
 ةرادإو مكح عباط تبستكاف ءاهيف ةيلعف ةبرجت يف تشاع األ ءًاديدج

 ىدحإ تناك امدنعف .ةيبيلصلا تاليودلا يف ةفلتخملا ةيبروألا تايلاجلل

 دارفألا دحأ همكح ىلع نيعت تناك اهنإف «ةنيدم يف ام ًايح ىقلتت تايلاجلا

 «ناريجلا عاطأ دض هنع عافدلا ططخ عضوو .لدعلا ةماقإل ءاهينطاوم نم

 دقو .( الا6ءه65» وه اكع يف اهيح مكاحل ةونج هتحنم يذلا بقللا .ناكو

 دقو ءاكع يف ةيونجلا ةرمعتسملا سيئر بقل ةليوط ةدمل بقللا اذه يقب
 5 مهتيروهمج يلثم ىلإ اوريشيل رمألا ءىداب ف مهسفنأ ةقدانبلا ينكحلا

 يف فرعلا ىتأ دقلو .”نويزيبلا لعف كلذكو .©)ةيروس يف مهتاسسؤم

 دالبلا دايسأ تاداع نم .ةيراجتلا تارمعتسملا سأر ىلع «تاتنوكيف» عضو

 (1) ُممعاوم هامامصقتف. 2: 7 )1(

 (2) ماوزل. 00) 8 5 1١

 (8) اما. 8: 9 2
 هدو



 فلك هنإف « ليبج ةنيدمل «زولوت و ود كومير» لالعحا دنع هنأ ذ : ذآ يسن ثلا

 يتلا ةيلاطيإلا ندملا تايلاج كلذ يف هتعبتف ةنيدملا نم مسق ةرادإ يف اتنوكيف
 .20ةنيدملا يف اهؤايحأ امل ناك

 ونيز وليف وكيت مساب ايقدنب نأ دكؤي ,«ينيزاكسوف وكرام» نكلو
 تحت «ةيروس يف بصنلا اذه ,ما111١/ ةننس ذنم لتحا دق « 7همقام 2همد

 ..م٠185 ةنس ىتح «نيخرؤملا ىدل ادئاس يأرلا اذه لظو .«ليبلا» مسا

 . «دياه» نكلو .ةريبك ةقث همسا ناك يذلا خرؤملا اذه لؤق ىلع نيدمتعم

 يمه اهيلإ دنتسي يتلا ةقيثولا نأل .ماع ةئاب أطخأ دق ينيراكسوف نأ نهرب

 ةرابعلا هيف تدروو 2م1١11 ةنس ىلإ عجري ء«عاطقإ كص» عقاولا يف

 لمن ةقيثو كانه سيل ةقيقحلا يو .. 760 مالا ان5 2قم0 8زاناان5 أه ا ةينآلا

 هذهو م١١ ماع لبق ةيقدنبلا تارمعتسملا ىلع فرشملا فظوملا مسا

 «لصنق» بقل تحت رهظ لا ةيلاخلا سيئر نأ الإ , 7”تنوكيف بقل هيطعت

 ,27م111/9 ماع يف

 1 يبطو وج ةليبخ ةقيقحلا 5 ةيلاطيإلا كنا يتبل مه ناكو

 ةليودلا يفظوم نم الدغ نوبلطي وأ ارم نوقلتي ال ثيحب 3 اهينطاومل

 ام اذهو , مهتمأ نم ماكح ىلإ مهروفمأ عيمج ف توعجري .امنإو ,ةييلصلا

 لك شيعت تارمعتسملا تناكف .(9يبيلصلا مكجلا ءانثأ العف هيلع اولصح

 ةلزعنمو «اهتنوكيف ةرادإ تيتو .صاخلا اهناسحل لمعتو ءاهيح يف. ةدحاو

 «تايروهمجلا تأر ناثلا يبيلصلا مكحلا نابإ هنأ الإ انفع اهضعب نع

 (ةيروس يف تارمعتسملا فلتخم نيب طباور قلخل ناح دق تقولا نأ .ةيلاطيإلا

 ا .اهمدجت ةيزكرم ةطلس تدجوأت

 (1) 10, 0 ْ ش 0510

  ْ | 1 2اطال. )2(
 000 (5 ٠ ٠ طن )8( .

 ٠١ (4) طل 8: 160 1 05(

 ئ 251



 2( 8هزانأاابو انهدعامءن» ام 5ر36 ةيروس يف ةقدانبلا : ليب» ةراث .هيمست افظوم

 ةقدانبلا ليب» ةثلاث ةرمو «( 1/606:هؤ 8ةزانادو ةزياهو ةيروسل ىقدنبلا ليبلا» ةراتو

 8هزالان5 ا/همه1هءنام أم 7018 6:8 ةز658 ةنمو: ايلعلا .ةيروسلا ضرألا لك يف

 8هزاناان5 /ةمعاممنو ةيروس لكو روصو .اكع ىف ةقدانبلا ليب» ةعبار ةرزمو ء('

 ليبلا» وأ .(اكع ليب» ىمسي ناك امدنعو . (:أم هومز, زم 7ز/[م هام 108 58

 قكرمو «كاذتأ كلملا رقم اكع يف ةيمسرلا هتماقإ نأ ىنعي اذه نإف (اكع يف

 روص يف ةيقدنبلا ةرمعتسم نأ ملعلا عم اذه ةيروس لكل ةيسايسلا ةايحلا
 عيمجل نييقدنبلا تاليبلا لوأو .«)اكع يف اهترمعتسم نم ةيمهأ رثكأ تناك

 :وه هلامعأب اهب ماق يتلا ةلحرملا ديدخت قئاثولا لضفب اننكمي نيذلا ءةيروس

 امأ .م198١1١-١ ١937 يماع نيب هتماقإ تناكو .( صوم. 8د,66 وبراب ناب»

 دعب يذلا ««ويجرويج ويليسام» زهف «ةديعبلا :ةنمزألا كلت ف ةرهش مهرثكأ

 «م٠54١ ةنس يف اكع ىلإ لسرأ' «ةيسامولبدلا تاثعبلا فلتخمب ماق نأ

 .©0كلذ نم دعبأ ىلإ امبرو ؛م17 45 ةنس ىلإ اهيف هتماقإ تدتماو

 ةيروس يف تناك يتلا «ةيقدنبلا تايلاحجلا ضعب نإ :لوقلا نكميو

 «نيصاخ دارفأ لبق نم -ودبي ام لع - 0 ةيلملا تورش نافأ
 ءانثأ ًاماظتنا رك ار لختا عضولا نأ الإ ,.«”اهسفن ةيلاحلا راجت مهراتخي

 تارمعتسملا هذه تفرغعف .ةيلحاسلا ةيروسلا ندملا ضعبل ىبيلصلا مكجلا

 م174١ ةنس نوناق «يبكلا سلجملا» رارق نمض رهظو .( 9هضن»ا» . مساب

 . 17 مهنبيعتو تداقلا ةيهست ىلع صني يذلا

 . ( ةلأ0رأ و ا ل( 560ةومومو ايي ينئعت ) 8ةزانانو ليش» ةملك نإو

 نع اهبحاص عافد يأ .عافدلاو ةياحلا ىنعم لصألا ذنم تذختا 1
 1161681 هراانا» مهتراجت ةيامحو «ةيبنجألا ضرألا يف مهكالمأو هينطاوم صاخشأ

 (1) الورنف, |. ه8: 330 - 1 ا 1 001(

 (2) اطتا م: 331 8و,مطوأل 10-88:9 0000000 : )غ3
 (3), (4) 8ومعطما: م10 1 درك 0 0 5-5

 ش 0 مدا ْ



مكحي نأ مكاحلا اذه ىلع ناكو . 5:ةونوع
 رهسيو «لدعلا ميقيو « ةرمعتسملا 

 .(00نيفظوملا ةيقب هجويو «تاداريإلا عمجيو «انهدارفأ نمأ ىلع

 نكلو .« نيدوجوملا راجتلا نيب نم نيعي ءرمألا ءىداب يف ليبلا ناك 0

حم ةدلو ؛ةصاخ تاميلعت عم :مألا نطولا نم لسري حبصأ نأ ثبلي م
 . ةدود

 روتسد نكلو «ةيقدنبلا جدود لبق نم يرجي اذه «ةيروس ليب» نييعت ناكو

 يبكلا سلجملا ىلع رايتخالا باتك رورم بوجو ضرفي ؛ةيروهمجلا

 .(9هيلع تيوصتلا يرجيل

 اهتارمعتسم ةرادإ ةزكرم ةرورض تمهف يتلا يه اهدحو ةيقدنبلا نكت مو

 اوناكف .ءنويسنفوربلا امأ .9(2ةزيبو .«9ةونج كلذ يف اهتدلق اهنإ ! ؛«ةيروس يف

 0 ندم ٍيفو «ةدحاو ةرادإ تحن «مبغيب اميف نيدحتم ندملا ضعب يف

 ”. مهب نوصاخ لصانق ءالثم ةيلبنومو ةيليسرم يرمعتسم نم لكل ناك

لعج دق ةيبروألا تارمعتسلا تناك اذإو
 .الصنقو وأ البي اهسأر ىلع ت

 ةلودلا نإظإ يف شيعت يهو ءاهترادإواهبوؤش ىلع فارشإلل اتسيدوب وأ.

 نإف :ًاينيد اهعم ةقفاوتم تاعمتج يهو ؛ةييلضلا تالليودلا وأ ةيطنزيبلا

 (1) 8ةرمطوأب منو ش كل

2 
 (2) اطل: مم: 10-1

 ةف]
 (3) ماهإلل. |. مم: 332 - 3

 تحتو ءاكع يف ناهيقي اناكو ««نيلصنق» نايعدي نيفظومل ةطلسلا تملس اهنأ الإ

 نومؤوقيو ”تانيركي وأ «لصانق بقل كلذك نولمحي ءنوصاخ نوفظوم اههترمإ

 .توريبو روصو اكع تارمعتسم سأر ىلع

0( 
 (4) أطال: ظ: 3

 .ةثالث ىلإ عفترا ء9١11 ةنس يف هنأ الإ ؛ «نيلصنق ىلإ كلذك فارشإلا دقل

 الإ دجن ال اننإف « م514١ ةئس ذنم هنأ الإ .يلاتلا نرقلا فصتنم ىتح اتباث ٍيقبو

 .ةيروس عيمجو اكعل اددباو الصنق

 6همقناو تهصصانمأو 6اههمممرم مععمم وأ 101003 5الر8

 )هر
 (5) اطال: م: 4

 .هكرملا ْ



 عمتجملا لظ يف ىريكلا هرطأ ريغتت م ةقيقحلا يف يرادإلا ميظنتلا اذه

 بيرغ عمتجملا نأ نم مغرلا ىلع «ةيبيلصلا بورحلا ءاهتنا دعب يمالسإلا

 تاطلسلا ىدل ًافيثح تارمعتسملا هذه تعس دقف : ايعاتجاو ا ا اهنع

 'طيحمب اهل فرتعتل (نويبويألا مهلبقو «ماشلاو رصم يف كيلاملا) ةيمالسإلا

 نمض هقاطن يف شيعت تناك يذلا كاذ هبشي ؛«يرادإ ميظنتو يعامتجا

 ةيمالسإلا لودلا تحمس اذكهو .ةيطنزيبلا ةلودلا وأ ةيبيلصلا تاليودلا

 ىلع نوكي نأو ءةصاخ قدانف يف اهضرأ ىلع ميقت نأ ةيبروألا تايلاجلل

 ل ا ل وإلا (١)اهنوؤش ىلع فارشإلل اهلصانق اهسأر

 ًازكرم تذختا اهنإف 2(قشمد» ةنيدم ةيمهألو .ةقدانبلا ناك نييبروألا نم

 يف دحاو لثمم ىوس ةيقدنبلا ةمألل نكي مل امدنع «ةيقدنبلا لصنق ةماقإل

 بلح نم لك يف نورخآ نولثمم اهل ناك هنأ فورعملا نم هنأل .ةيروس لك

 طم لصف ايمو نوهت اوناك نإو «سلبارطو توريبو

 مدقأ نأ.الإ ءًامامت فورعم ريغ تايلصنقلا هذه سيسأت خيرات نإو

 يذلا ا ةنس يف ريبكلا سلجملا رارق وه ءانيلإ لصو 0

 ءهلمع يف قشمد لصنق دعاسي ءأرجات )١7( نم سلجم فيلأت ىلإ ريشي

 ةرتفلا يف ةرمعتسملا ةرادإب فلكملا لضنقلا بئان بختني سلجملا اذه ناكو

 لسريس يذلا بئانلا راتخي ناك امك ؛هفلخ لوصوو لصنقلا رفس نيب ام

 اهيف قفاوي ةقيثو مدقأ نإو .رومألا ضعب يف هعم ثحابتلل ناطلسلا ىلإ

 و 227ما18/ ةنس ىلإ عجرت «قشمد يف يقدنب لصنق ىلع رصم ناطلس

 يتلا كلت لبق ؛ةيروس يف ةقدانبلا لصانق ءاهسأب مئا مئاوق كانه تسيل ةقيقحلا

 . ءايسألا ةحص نمضي ءيش ال هذهو ,رشع عباسلا نرقلا 00

 1 وكسيسنارفا مسأاي 0 ماع ِق حتتفتو « خيراوتلا وأ ءاهيف ةدراولا

 .ةياصتال تاقالعلا سسأ «دعش ناطلس يماسد» ديسلل ريتسجاملا ةلاسر ىلإ عجري (1)

 ..م4 ماع ١١١١ -4١406. ةيلاطيإلا تايروهمجلاو ىندألا قرشلا نيب

 8م
 اا عم

 ه4 ْ



 ةحالملا ةداعإ ذنم تدجو دق ءقشمد ةيلصنق نأ ًادج لمتحملا نمو «ولودناد
 2 بلح اتيلصنق امأ .توريب كلذكو «ةيقدنبلاو ةيروس نيب ةمظتتنملا

 .ال ذإ .ديعبلا فقرا كاذ ىلإ ناعجرت امهنأ هيف كوكشملا نمف ذ .سلبارطو .

 نإو ا قئاقرلا وأ .حايسلا لاوقأ يف ىطسولا زوضملا ةياهبخ لبق امهيلإ راشي
 1 ل ًاتابثإ ربتعي ال اذه ناك

 عتمتي ناك .ةعبرألا لصانقلا نيب نم قشمد لصنق نإف نكي امهمو
 ةباثمب وهف .(اهلك ةيروسل ماعلا لصنقلا» لامعأب موقي ناكو .ةبترم عفرأب |

 بجي هنأ ىرت ًأرمأ ةيقدنبلا ردصت امدنعف . يبيلصلا مكحلا مايأ اكع ليب
 اهنإف ءابنم نيرباعلا وأ .ةيروس يف نيميقملا ةقدانبلا عيمج ىلع قبطي نأ

 انملعت ةقيثو لوأ يف هنأ ركذن نأ انه ديفملا نمو .هيلإ رارقلاب ثعبت تناك
 مسا ا ناك ةرمعتسملا سيئر نإف « سلبارط ف كرف لي دوجوب

 5 يفكي اذهو «ىرخأ قئاثو يف بقللا اذه سفنب هارنل اننإو ءلصنقلا بئان
 ديحولا وه قشمد لصنق ناكو ءقشمد لصنقل ًاعبات ناك هنأ ىلع ناهربلل

 .«9ةيردنكسإلا لصنقل ىطعي ام سفن يهو «ناطلسلا ةيطعأ .ئقلتي يذلا ش

 7 « تلوحت دق ماشلا دالب يف ةيقدنبلا تايلاحلا نأ ةظحالملا نم دب الو ظ
 اهتناك ةيراجتو ة ةيبرح تايلاج نم. يهدب اذهو - يمالسإلا عمتجملا نمض

 .ضاخلا هد نأو .طقف.ةيراجت تايلاج ىلإ ؛يبيلصلا دهعلا يف
 . .ضعب اهيف لخدأ يتلا ةرتفلا كلت ىلإ « عجري «ةيروس يف ةيقدنبلا ةيلصنقلاب
 ' تدجوأ .مل 5 ««راحبلا ةيلصنق»و .«سدقلا ةمكحم» تاييظنت ىلع قىيستلا

 يتلا .ةةراجعلل ةثالثلا لضإنتلا ةسسؤم» .رشع ثلاثلا نرقلا فصتنم يف
 . ©7تالينلاو لصانقلا .عيمج اد عضخا

 )اطال د ل 0 ش 20.0 (0)
 (2) اطلق. ||. مم: 465-464 0 3 1 0 ش : (9

 (3) 8وبواجوأ 8:12: 1 | 0 *- 5 | 1 كرف |
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 بسحب .ةفلتخم ءاسأ ذخأي ناك يذلا ««ةيروس ليب» ىلإ رظن دقلو
 ' بحاص» بقل حنمي ناكو ىلوألا ةجردلا يفظوم نم هنأ ىلع ,هتماقإ ناكم

 . ءالبنلا نم نوكي نأ بجاولا نم ناك مث نمو (( الود وو ةماخفلا

 بترمبو 2 86 عمجملاو ريبكلا سلجملا لبق نم نيتنس ةدمل نيعي ناكو

 هل ةصصخلا ةحئملاو ءةيلصنقلا موسر ىلإ ةفاضإإلاب ,تاكود )7١( هردق

 صخلتت لصنقلا لامعأ تناكو . >لماهطاةو لا ةأامسملاو .ناطلسلا لبق نم

 نيدفاولا ةقدانبلا راجتلاو نوحالملا ةيامحو «ةيروس يف ةيقدنبلا ةيلاحجلا ليثمت يف
 . ةيابجو 0 9 لمعلاو مهتافالخ يف ءاضقلاو ءاهيف نيميقملا وأ ءاهيلإ
 نيناوقلا .ذيفنت ةبقارمو «تالاكسإلا يف ةراجتلا ءاقبل ةمزاللا ةماعلا موسرلا

 ةريبحتو تادهاعملا 4 ظافحلل يعسلاو ؛ةمكاحلا تاطلسلا تارارقو ةماعلا

 . اهتحارو اهطاشنو ةراجتلا ةيرح .ىل اء رهسلاو ءاهذيفنت

 50 0 نييرادإلا نم ددع ةلامغأ يف لصنقلا د ناكو

 هبناج 1 ميقأ هنإف ادعم لصنقلا مكح حبصي ال ىتحو يةنيزخلا

 نود رمأ رارقإ عيطتسي ال ناكو .تمدوالهنأ نيراشتسملا ءالبنلا نم نانثا

 ءمااللا ةئس نيكل سلجملا» رارق ينو .اهتروشم
 يف وعدي نأ ًامزلم ناك

 ةيروهمجلا اياعر نيب نم ارضع (10) دره اهلوم دلع ةماهلا رومألا عيمج

 .دهاشي ناكو : (9هترسأ ءاضعأ ادعام *هذوفن ةرئاد 5 نيدوجوملا نيزيمتملا

 . «كلت وأ ةلكسإلا هذه يف ءالمعو « لصانق باونو لصانق «ةبقحلا هذه يف

 , ؛ةلمرلا يف لصنق ةيقدنبلل ناك دقلو ,«قشمد ف ليبلاب 000 مهلكو

 ناك دقلف هتيامحو جيجحلا نوؤش ىلع فارشإلا |مهتمهم تناكو «ةونجل هلشمو

 ةيقدنبلا ةيرحبلل مهسفنأ اوملس املاط .مهنأ نودقتغي نويحيسملا جاجحلا

 مهدعاست نأ نذإ ةيروهمجلا بجاو نمف .ةسدقملا ضرألا ىلإ ! مهلقنب موقتل

 يف ةياعرلا هذه لثم ىلإ | ةجاحلا دشأب اوناكو . .مهتلحر ةين ةيقب ءانثأ مهيمحتو

 (1) 8ورمطال 5:8 .ه 6ث

 (2) اذا. 8 1 0

 هالا



 ىعس مث نمو « لئاسولا ىتشب مههالغتسا ىلع ةمجارتلا لمعي ثيح .سدقلا
 «سدقلا يف ال لصنق ةماقإب ةيقدنبلل حيرصتلل رصم ناطلس ىدل جدودلا

 نيلصنقلا نإف ,رمألا اذه ىلع ةونج جاجتحا نم مغرلا ىلعو . م418١ ةنس يف

 ريشيو .(70نرق فصن نم رثكأ «بنج ىلإ ًابنج المع يونجلاو يقدنبلا
 نأ حوضوب تبثي «ةيلصنقلا هذه لثم ءاشنإ نأ :.ةبسانملا هذهب «دياه»

 يف ةيراجتلا لودلا ذوفن نأو .بسحف نييراجت نيفظوم اونوكي مل لصانقلا
 .(©اهلك ةيحيسملا حلاصم ىلإ ةصاخلا اهحلاصم ىطخت دق تنافيللا

 يف ةيقدنبلا ةراجت نأ  ًارارم كلذ ىلإ انرشأ امك  فورعملا نم نكلو
 رشع سماخلا نرقلا رخاوأ ذنم «ًايبجيردت فعضلاب تذخأ دق ماشلا دالب
 ةظفاحملا لمأب ءلضفأ ةيراجت تازايتما ىلع لوصحلا تلواح ةيقدنبلا نأ الإ

 لصح ,م١١6١؟ةنس يف هنأ ىرناذلو ؛«ةقباسلا ةيراجتلا قيرطلا ىلع

 ةرهاقلا ناطلس نم ««وتوناس يتيدنب» عم (ينيراتنوك ويمولوتراب» قشمد لصنق

 دقو «.ماشلا دالب يف ةيقدنبلا ةراجتلا ىلع ةيكرمجلا ةفرعتلا ضيفخت ىلع
 هذه يف ةنمزألا مدقأ ىلإ عجرت ةيقدنبلا ةراجتلا نأل ءاملل ناطلسلا باجتسا

 هذه تمعدو .2ةقطنملا يف تسسأ ةيبروأ ةراجت لوأ تناكو ,عاقبلا

 ةيبروألا لودلا ةسفانمو «ةراجتلا فعض نأ الإ .م16017١/ ةنس تازايتمالا

 ميظنت يف تركفف ءابتراجت يف رظنلا ةداعإ ىلإ ةيقدنبلا رطضا .ىرخألا
 ىلع بعصلا نم ناك ,م1484١ ةنس ذنم هنأل . .«ةيلصنقلا ةسسفؤملا»

 ريبكلا سلجملا رطضا ىتح .قشمد ةيلصلق لبقي نم دجت نأ ةيروهمجلا
 وه «حالصإ لوأ ناكو .(بصنملا اذه ضفري نم ىلع ةبوقع ضرف ىلإ
 ةرادإ ةبقارم هلمعو .«قشمد وميتوك ىلع فرشملا» دجوأ يذلا نوناقلا

 (1) نوت ال. مز 7 حرا

 (2) اطال: هه

 (3) 8هممطمأ, 8:17 - ماهل 5ةمانلو ||, 2 4 ةهز

 (4) اطال. م: 18. 0 | )05
5 



 .ةديازتملا ىضوفلا داعبإل يرورض وه ام لك حارتقاو «ةقدب قشمد ةيلصنق
 .(')اهراهدزاو ةراجتلا تيشتلو «نارسخلاب ةحبرملا ةراجتلا ددهت تناك يلا

 ءاربخلا» ةسائر وتانسلا دجوأ ( يناثلا نوناك  رياني )١5 «م017٠6١/ ةنس يفو

 «ةراجتلاو لقنلا لامعأ ةبقارمل ايلعلا ةرادإلا تيطعأ يتلا ,«ةراجتلل ةسمخلا

 يتلا تارارقلا مظعم دوعت ةينمزلا ةلحرملا هذه ىلإو .تايلصنقلا ةصاخبو

 .ةيلصنقلا ءاضعأ ةيقب اذكو «هتاصاصتخاو هتابجاوو لصنقلا قوقح تمظن

 هذه يفو «”ساق ماظنل ًاعضاخو اًئاد حبصأ يذلا ءرشع ينثالا سلجمو

 ةفرعتلاو «ةراجتلا طيشنتو «نينطاوملا ةيامحو .لدعلا ةماقإ طامنأ تتبث ةرتفلا
 ةزاجتلا طاطحنا نم مغرلا ىلعو .تارمعتسملا ةرادإو «بئارضلاو ةيكرمجلا

 كلذكو «ةيقدنبلا ةيلاجلا ةماقإل يسيئرلا رقملا تلظ اهنإف ءقشمد يف يبسنلا

 لقن وتانسلا ررق امدنع ١185840« ةنس - رياربف  طابش ١١ ىتح ةيلصنقلا

 ريبكلا سلجملا نم رارق ىلإ ًادانتسا «بلح ىلإ اهنمو «سلبارط ىلإ رقملا اذه
 نولغشي م1178 ةنس ىتح بلح يف لصانقلا يقبو .م1644١ ةنس يف

 ةئف نم مهنوكو مهتيمدقأ لضفب .«ىرخألا ممألا لصانق نيب لوألا زكرملا

 ش , ©ءالبنلا

 نرقلا رخاوأ يف ةيقدنبلا ةراجتلا باصأ يذلا ريبكلا طاطحنالا نكلو

 برح» تءاجو «بلح يف ةيلصنقلا ىلع ةئيس ًاراثآ كرت ءرشع عباسلا
 ررق ببسلا اذهلو ,.ةمصاق ةبرضب اهيف ةيقدنبلا ةرمعتسملا بيصتل («ةيدناك

 بلح ةيلصنق ءاغلإ «م151/8 ةنس  رياني يناثلا نوناك ؟؟ يف وتانسلا

 لصانق ةيامح تحت اونوكي نأ كاذنا ددعلا ليلقلا ةقدانبلا اياعرلل حرصو

 ةياعرب ةسنرف لصنق فلكت ةيقدنيلا تناك دقف العفو .(؟9ةقيدصلا لودلا

 7 01710 ْ ْ )0ع(

 (2) أمت, مب 9 | قفز

 (3) طله, 5:19 هيف

 (4) اماه. من20 ا . 25



 ةنس نمو .(07م151/4 ةنس كلذ «ىيفراد» نم تبلط دقو ءاهاياعر حلاصم

 نود بلح يف ةقدانبلا ءالمعلا ضعب دهاشي 2م 11757 ةنس ىتح ءماكالو

 حلاصملا ضعبل طقف ة :رادإلا ةفص امنإو «يلصنقلا ليثمتلا ةفص مهل نوكت نأ

 اوناك انيب «بناجألاب مهتيمست بعصلا نم اودغ» نيذلا «ةقدانبلل ةيقبتملا

 يراجتلا لدابتلا طشن نأ ذنم نكلو .20«دلبلا ينطاوم نم مهغأكو يضاملا يف

 نعلق اديدح هاما ناك مكاو دوسألا رحبلا حتفو ةدتملاو نفزاف خب

 ردص ببسلا اذهلو .ماشلا دالب يف ةلاعف ةراجت ىلإ ةدوعلاب ةقدانبلا سوفن يف

 بلح ةيلصلق ةداعإب «م17/57 ةنس ريمسيد لوألا نوناك 79 يف رارقلا

 ةمئاق تلظو .22(نيطسلفو ةيروس يف ةماعلا ةيقدنبلا ةيلصنقلا» مسا تحن

 هيلع تناك يذلا اهراهدزا ىوتسم ىلإ لصت مل نإو «ةيقدنبلا طوقس ىتح

 . حلاصلا ءاجرلا سأر فشك لبق

 ةقبط نم. رسألا ضعبل ًاركح «ةيقدنبلا تايلصنقلا .ضعب تناكو

 ةرسأو « 0191 ويخ ةرمعتسم يف 50 ةرسأ لثم ..مه#»ا لا نينطاوملا

 ىرخألا تايلصنقلا امأ . يتيرغ ًاريغأو .ورابراب ةرسأو ١ يراب يف الوفم

 راذآ ال رارق نإو ءابع بغارلا نم يئدبم بلط ىلإ ًادانتسا حنمت تناكف

 هيليو ؛ (ءالبنلا) نينطاوملا ةقبط نم ًادحاو لضفي» م1885 ةنس - سرام

 بناجألا ٠ قم رخو ءاياعرلا نم مث تا#ههامأ نييندملا نم !ةحتاو ةيقبسألا يف

 نم ردصت ةيمستلا تناكو لأ اماموءاق ه؟مءهاناميالاو فرشلا باحصأ نم

 نم وأ غةسمخلا ا ءاربخ وأ :وتانسلا وأ عمجملا وأ «ءريبكلا سلجملا

 . (9(ةينيطنطنسقلا تاليب

 لإ قمنا وام ١ الا. مه: 170- 83 00غ(

 (2) 8هعطقأ 2 2: 20 - 5هرتاثنءو تمون 5دنبأ ةلاو الهم عقمعأوي 8انقأق 27 طوب م. .(92

 (3) 8هممطوأ, ظن 0 ةيف)]

 (4) اطل. من 1 ا )5

 سيدقلا ناكل ايمم ايضأوأ (نحبلا لغ نيماعل نفرشلا) 7 ا

 هال 0



 ةريبك تايلصنق كانهف ءاهتيمهأ بسحب تايلصنقلا زيمت ةيقدنبلا .تناكو

 دحاول الإ حنمت ال تناكو .ةيردنكسإلاو ةيروس ةيلصنق اهنمو ٠ 1و1
 تايلصنقلا عيمج مضتو 0 1016101 ايند تايلضتلو .«نينطاوملا ةقبط نم

 (>مهريغل وأ نينطاوملل ىطعت نأ نكمي هذهو ؛ىرخألا

 علطم يف اهميظنت نم مغرلا ىلع «ةيقدنبلا ةيلصنقلا ةسسؤملا قوقح نإ

 ريهشلا نوناقلا يف الإ ,حضاو لكشب ددحت مل انإف ءرشع سداسلا نرقلا|
 وهف .م117/85 ةنس يف رشن يذلا «ةيقدنبلا ةيراجتلا ةيرحبلا هتعضو يذلا

 نوكي نأ بجي لصنقلاف . هفئاظو تافصو .هتابجاوو لصنقلا قوقح حرشي

 «هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا زواجت دق نوكي نأو .2)ةيروهمجلا اياعر نم

 قاروأب دوزي نأو «ةراجتلا ناديم يف «ةربخلاو ةفرعملاو ملعلاب نيريهشلا نمو
 سمح يهو  هلمع ةدم ةليط لوانتي نأو 20(ةيقودلا ةمهملاو» دامتعالا
 .ةصاخ ةفرعتب تنيع يتلا ةيلصنقلا موسرو «ةددحملا روجألا 9( تاونس

 (1) اطال ش : 01(

 بناجألا نم لصنقلا نوكي نأ ءروكذملا نوناقلا عضو لبق ًاحومسم ناك دقل (؟)
 ا .انظحال امك ناميإلاو فرشلا باحصأ

 (2) اطال, 5: 5 ش ٌ

 (3) اطأل.' ةشز

 نمو «ليلقلا الإ رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف ةمهملا هذه نم ظفحي مل

 ةدوجوم ىهو 21١08 ةئس يف «ينيراتنوك وساموت» لصنقلل تيطعأ يتلا كلت اهجذاهن

 ةيقودلا ةمهملا تناكو « 8 . همم رروك» يقدنبلا فيشرألا يف ليمج دلجم 00
 ْ : يتآلا ريبعتلاب ءىدتبت (ةيجدودلا)

 !له5... 0وأ 68113, كانا« امهات همانمم عام, عمود ا ممانك اًناجأ همطأأا الأعم... لاو عام ءأابأ هأ 1كم لأ همدارم:

 0ان6ل أ 5052 918013, 06 505170 وصل 810, 2 أم 00مكاناعمت نأ همامءعرم ممعأع مدن ا/قمولور

 انه لم ةزلمأ ق1... :لي اب ىهتنتو اهعابتا بجاولا دعاوقلا يوتحتو

 اانسدكأأ طمممععم أ معمالءأانس طممتملا ا ا 518006, تأ 18060500.

 لوصو ىتح دادزت تذخأ مث «نيتنس يضاملا يف لصنقلل ةصصخملا ةدملا تناك دقل ١)

 ةنس طابش ١7و :م15494 ةنس ريمسيد ٠١ نوناق يفو تاونس ثالث ىلإ فلخلا
 هالو



 ىلعو 220 58 586018 بقل لمعلا هترشابم ذنم ةيروس لصنق ذخأيو

 بكارملا تاكرحت موي دعب ًاموي هيف بتكي ًايمسر الجس كسمي نأ لصنقلا
 اهتلومح نع تاظحالملا قدأ عم .هل ةعباتلا تالاكسإلا يف ةيقدنبلا

 7١ ذخأيو «نيباصملا ذاقنإل عرسي نأ هيلع «قرغلا ةلاح ينو .اهيحالمو

 رصحب موقيو «ءهاياعر اياضق يف ماكحألا ردصيو ءذقنملا عاتملا ةميق نم

 لجسمك ةينوناقلا ةطلسلا هلو ءاياصولا ذيفنت ىلع فرشيو «نيفوتملا تاكرت

 ةراجتلا نيناوقل نيفلاخملا ةبقاعمو فاقيإ قح لصنقللو .«"دوقعلل ماع

 تاللاحلا يف ةيقدنبلا ىلإ مهاسرإو «ةماعلا نيناوقلل نيكهتنملا وأ .لقنلاو

 ((؛؟2هريمضو فرعلا بسحب هاياعر نيب ءاضقلل هرييست يرجيو .©0ةريطخلا

 اياضقلا يف ةصاخبو ءانابحأ (نيدلا لجر» تاموصخلا لصف يف هدعاسيو

 هردصي يذلا مكحلا ين رظنلا داعي نأ نكمي الو «ةيلاجلا ةنيزخب قلعتت يلا

 ينثالا سلجم يأر ىلإ عجري نأ هيلع فانئتسالا يف بغري نمو «لصنقلا

 .«2همتخبو لصنقلا ةفرعمب « ةيقدنبلا ىلإ لسري رمألا نإف قفاو اذإف :رشع
 راجتلا نم نيلمهملا هبني نأ لصنقلا ىلع ناك يئاضقلا لمعلا بناج ىلإو

 .© اهترادإ نسح ىلإ مهدشري نأو ,مهلامعأ يف

 ءاربخلا سلجم ىلعو «تاونس سمخب تددح «م117/19 ةئس راذآ "و م4

 لع تاكو .رهشأ ةتسب ةريخألا ةئسلا ءاهتنا .لبق هفلخ ةيمستل ىعسي نأ ةسمخلا

 ملتسا يذلا تاذلاب مويلا ةسمخلا ءاربخلا سلجم مث ًالوأ وتانسلا ملعي نأ لصنقلا
 .سمخلا وأ ثالثلا تاؤنسلا أدبت مويلا اذه نم ًارابتعا هنأل .هلمع هيف

 8ورعطمأاب 6: 38, هوم. اكانالا ا /

 (1) اها. م: 38. 6ع اكانالاا . «ةماخفلا بحاص» يأ (1)
 (2) طال. 8:22 ش 6
 (3) طا. : ةف]

 (4) اطال. 5: 28, 8م. لا. 2 !"ان36 © 13 الق 00568028). )0

 (5) 8ومطهتم 8: 31. 08م. اك, الا, الا ١) :. : ٠

 (6) اطال. صن 29, ههمتألا ش 00 )3,

 ةالك



 ةنس رداصلا نوناقلا صن دقف «ةيروس يف يقدنبلا لصنقلا رجأ امأ

 يأ «ةيلاجلا نم هرجأ ىقلتي ءراجتلا هبختني لصنق يأ نأ ءمااالم

 يونسلا هرجأ ددح دقف « ةيقدنبلا يف متي هباختنا حبصأ امل نكلو . (توموكلا»

 مث 21408 ةنس يف )00٠( ىلإ عفترا مث «تاكود (؟١١) ب كلذ انيب امك
 ءاهتنا دعب نيرخا نيرهشل لصنقلا هاضاقتيو « 202م18797 ةئس يف 469

 نم عنم لياقملابو («9ةيلصنقلا ةبيرض نم هعمجي ام بناج ىلإ « لمعلا

 هتلحر تاقفن هل فرصت ةلودلاو . (7ةديدج روجأ وأ «يئاضإ لام يأ يضاقت

 لا زواجتي ال غلبمب ةلاح لك ين تردق يلا هتدوع تاقفنو .هلمع رقم ىلإ

 بكارم ىلع رفسلاب ًامزلم ناك ءم5714١ ةلنس ىتحو .(9لاير ٠٠٠١١(

 ناكو . بكرم يأ ىلع لاقتنالاب خيراتلا كلذ دعب هل حمس هنأ الإ «ةيقدنب

 . «بلح يف هتماقإ | رقم ىلإ سليارط نم رفسلل لاير )٠٠٠١( هل فرصي

 ةياهن لبق لصنقلا قوت ام اذإو .("”هتمهم ءاهتنا دنع اهيلإ هتدوعل ( ١١٠6و

 ةافولا تثدح اذإو ءاهلماكب ةنسلا نع ضروعي هنإف «هلمع نم ىلوألا ةنسلا

 . اعف هيف مدخ يذلا نمزلا بجومب ضوعي هنإف «ىلوألا ةنسلادعب

 01(2)' هاو. م: 45, تدم. ان004ا/ا. موضو 26 ةاهوونو 1532. ال. ب (1(

 ةقباس ةرتف يف ىضاقتي ناك هنأل ؛ةديدع تالدبتل عض دق لصنقلا رجأ نأ ودبي

 8مهدوا. ظ: 41. عم . العا .ًايفرشأ (ا/له) ؛ءما161* ماعل

 5 8وعطقأ. م: 48. هه. 0|(, طقبشو 6وهمأ 7 لعمرو 8 )2

 (؟١٠٠,9) ب اهتاداريا تردقو «ةيقدنبلا ةراجت ىلع /” ب ردقت تناكو

 ههمنز كعانهلام م: 4 . ةيردنكسإلاو ةيروس يف تاكود

 (3) 86مطوإ من 30 - م: 47. توم. تالا ف

 عةيروس ةيلصنقل مظنملا نوناقلا وه «م151714 ةنس- بأ - سطسغأ 7١ نوناق نإ (4)

 اطال. 8, 51. .ةقفقنلا :كمررف هيقو

 (5) ااه: 5: 30. توب .ما١11 ةنس  رياني يناثلا نوناك ١ نوناق (ه)

 طقف لايز (؟0٠٠) غلبحب يرحبلاو يربلا رفسلا لمش دقف ل ةنس نوناق امأ

 ٠ .ةرسألاو ثاثألا لقن هيف لخديو «ًابايإو ًاباهذ



 تمرحف . لصنقلا ةوشر ناكمإ دض ةديدش ريبادت ةيقدنبلا تذختا دقلو

 ءهتيلصنق ءانثأ هترسأ دارفأ دحأل وأ هسفنل اياده وأ تابه يأ لوبق هيلع

 هتعاطتسابو . ةمارغلا ةلئاط تحت «هتمدخ ةدم ءاهتنا نم ىرخأ ةنس فصنلو

 اياده لوبق نم هعنم «م8571١/ ةنس نوناق نإ لب .ةجزاطلا رامثلا لوبق طقف

 لام نم ال .صاخلا هلام نم اهدري نأ هيلع اهلوبق ةلاح يفو .دالبلا مكاح

 ةيروهمجلا تناكو .(')هاياعر نم اياده لوبق كلذك هيلع رظحو «ةيلاجلا

 لك لاقتنا نأل «لضانقلا يف تارييغت ءارجإ مدع ىلع ةصيرح عقاولا يف

 تضرف اهنإ لب «ةمكاحلا تاطلسلل ةريثك تاقفنو اياده ينعي ديدج دحاو

 لاير فلألا فصن نع لزانتلا .هل ةررقملا ةدملا ىبني ال لصنق لك ىلع

 ١ .(95هتدوعل ةصصخملا

 ناكو «صاخلا هباسحل ةرجاتملاب ءدبلا يف ةيقدنبلا لصنقل حمسي ناكو
 ,م١ 47" هو ,م474١ ةنس ٍنوناق نأ الإ .©سوكملاو بئارضلا نم ًايفعم
 زوجي ال ناك لب ءامهب ةصاخ ةراجت امل نوكت نأ هبئان وأ لصنقلا ىلع مّرح

 نمو «قباس يراجت عاتم وأ لامسأر اهيف هل ناك اذإ ةيروسل لصنق رايتخخا
 متي نأ لبق «ةقدب رمألا يرحتب موقي ةسمخلا ءاريخلا سلجم ناك مث
 ةراجتلا لصنقلا دالوأ ىلع تمرحف «.رمألا يف ةيروهمجلا تلاغو .(؟)نييعتلا

 للصنق مهيبأ ةيمست لبق ةراجتلا نوسرامي اوناك اذإو , مهدلاو ةماقإ ناكم يف
 .© هلمع ناكم يف ةراجتلا ةعباتم نم نوعنمي مهنإف

 ١ ١ ) اطال. 2: 32. ©ةم. )1(

 اها. م: 53. !ذهم. ا ف )2(

  2ا8أ018, ةانمما. 1/38 )3(

 ةدهاعم 5.84 .1٠١؟ ةئس ةيقدنبلا ةدهاعم - 5.90 م7١هه ةيقدنبلا ةدهاعم

 . 593,م151 ةنس

 (4) اهلل مه: 28. 0م. (2 ٠١

 (5) اطال. طث 32, هوم الأنا, اال )2(

 ةالم



 نود وميتوكلا ةنيزخخ نم غلبم يأ فرص لصنقلا قح نم نكي ملو
 مبت يلا ةيرورضلا ايادحلا ميدقتب هل حمسي الو ءرشع ينئالا سلجم ةقفاوم

 ةقفنلا تداز اذإو «ةرم لكل تاكود (هم) لا دودح ف الإ ةيلاحلا عومج

 «لصنتقلا ةمهم ءاهتنا دنعو . © اهيلع قفاوي نأ وتانسلا ىلع نإف كلذ نع

 يذلا وه لصنقلا ناكو .«ىرئس امك ققدتو ؛وميتوكلا تاباسح عجارت

 وميتوكلا ىلع فرشملا ناكو 020 اهنم مهروجأ هيدل نيفظوملا ةيقبل فرصي

 .قيقدتلاو ةبقارملا ىلع فرشي يذلا وه

 مكاحي هنإف «ةيلاجلل ماعلا لاملا نم قرس دق لصنقلا نأ تبث اذإو

 ةيبلغأب لصنق بئان هنم الدب نيعيو «©ةرشابم وتانسلا سلجم مامأ صلك

 . (؛)رشع ينثالا سلجم تاوصأ

 عمتجي نأ 2م7١01١ ةنس يف وتانسلا رارق رودص ىتح ةداعلا تناك دقلو

 حنم ررقي نأو «قشمد لصانق مكح ةدم ءاهتنا دنع رشع ينثالا سلجم

 ةأفاكم وأ ««ةرادجو قاقحتساو» مسا تحت لاملا نم ةيمك هترسأو لصنقلا

 .قباسلا رارقلاب ءارجإلا اذه نم عنم سلجملا اذه نأ الإ ,هلمع ىلع هل

 .«ةمارغ تاكود ٠١١١( عفد ةلئاط تحت

 مهئارش وأ «ةقدانبلا ةنادتسا عنم يقدنبلا لصنقلا بجاو نم ناكو

 (ةيلاخلا) نوموكلاو لصنقلا اهمساقتي ةمارغ عفد ةلئاط تحت ,نيدلاب عئاضب

 .(7يواستلاب

 رشعو «.ةيئيطنطسقلا ىلإ تارم عبرأ هيلسارمب ثعبي لصنقلا ناكو

 (1)' أطل. 6: 31. 0م. الااا )1(

 (2) طز. طز 45. 0دم. الملا ةهز

 (3), (4): 8هرمطوأب مم: 33 - 34. ©ةم.-اكالالا (4) .(5)

 (5) امو. ممن ق4 - 35. هوم. >/1 20(

 (6) اما. ممن 37. 0م. 0006 )3,

 هاه



 200 0 ا ا ا ل ا اا ل ا ا يق سا ين ا 0 0 م ص ا حا ح علل

 ناك اذإ تاكود )١١( ةرم لك يف لسارملا ىطعيو .ةيروس ءاحنأ ىلإ تارم

 لصنقلل نكميو .ةيروس ءاحنأ ىلإ تاكود (7)و «ةينيطنطسقلا ىلإ هرفس
 عيطتسي يكل .همالعإ نود نيصاخ نيلسارم لاسرإ مدع ىلع راجتلا مزلي نأ
 ىلإ ةيروس نم قلطني ديربلا ناكو . ةلجحس لباسر يد يدل ا ودرست

 ءرمتسم لكشب اًئاق لاصتالا ناك ةقيرطلا هذهبو .2>رهشلا يف ةرم ةيقدنبلا

 لصنقلا نيبو ا هوم 1 سفلي نادر نب سباح لتعلن
 اب هريخي ليبلا عم هتالسارم يف لصنقلا ناكو .ةيقدنبلا يف ةيزكرملا ةموكحلاو

 تاطلسلا ةلباقمب ريخألا اذه موقيل داهطضاو ملظ نم هينطاوم ىلع عقي
 ثعبي ناكف «ةيقدنبلا عم تالسارملا امأ (©9مقاولا فيحلا عفرو «ةلوؤسملا

 ةقدانبلا ةراجت نعو «.دالبلا يف يرجي ام لك نع ةقيقدو ةلصفم ريراقتب اهيف
 نمو «ةجئارلا تاعاشإلاو «ةمكاحلا تاطلسلا رابخأو ىممألا نم مهريغو

 .2©ناطلسلا رماوأو دالبلا لاوحأ نع ةحضاوو ةقيقد 00 ضرعت تناك مث

 وتانسلا ىلإ اومدقي نأ «م757١ ةنس ذنم لصانقلا ىلع ضرف ةقيقحلا فو
 , مهلمع ءانثأ مهتادهاشمو مهتاظحالم مضيو 00 ارقي اماع اريزقت

 مسا اهيلع قلطي ام يهو ؛مهفلخيس نم اهب ملعي نأ بجي يتلا رومألاو
 نمض مويلا اهلك دجوت ال ةعماجلا ريراقتلا هذه نأ الإ ةيلاطيإلاب 8

 نيذلا كئلوأ ىلع رصق دق ماعلا ريرقتلا اذه ةءارق رمأ نأ ودبي ذإ «قئاثولا
 ةراجتلل ةسمخلا ءاربخلا ةسائر نم نوعدي اوناك « مهتربخ وأ مهلمع ةيمهأل

 (1) اطال, 2, 47. 0م, 0الا1 -ط 49. توم, تاكالاا| 0

 عم ةدحاو لك ةينيطنطسقلا ىلإ رهش لك أعم ةعيرس لئاسر ثالث لسري لصنقلا ناكو
 5انووما5:392.!1.1. , ثلاثلا لصي ءامببسل نانثالا لصيملاذإ ىتح « لسارم

 ةلاسر لمحي نم نيعي يذلا وه .يكولمملا دهعلا يف مكاحلا وأ يضاقلا ناك دقل (7)
 نم هدنع ام ضرعب هسفن لصنقلل حمس دقو .ةرهاقلا يف ناطلسلا ىلإ لصنتلا
 ةنسلا يف تارم رشع هتلباقم عيطتسي ناكو .دارأ ىتم ايصخدش ناطلسلا ىلع ىوكش

 ءالف ص .(77) ةدام ١554 ةدهاعم 4١٠(  ص) .م1١"هه ةئس ةلهاعم -
 الدم اهأنأو. ةامماه . 87 ص )١7(. ةدام 8١*١17. ةنس ةيقدنبلا ةدهاعم

 (3) 8همعط#أ. 5, 33, 030.6 )5

 هةر

 00 ا



 لثم .طقف ريراقتلا هذه نم دودحم ددع ظفح كلذبو «لمعلا اذهب مايقلل

 «ساموتو لفات» ناديسلا هرشن يذلا م1145 («يزروز ويليسرام» ريرقت

 م٠65١ ةنس «ولوبيت وزنرول» ديسلا ريرقت يناثلاو .(2327م18255 ةنس انيف يف
 فورظ هيف ركذ دقو . صربق يف م١161 ةنس يف كارتألا لبق نم لتق يذلا
 - )١61/8 ةيروس لصنق «وبلاب ورودوئيت» ريرقت ثلاثلاو ,بلح يف ةراجتلا

 .(©همكح لاوحأو «سراف عم ناطلسلا برح نع ملكت دقو .( م

 بصنمل حشرو .وتانسلا ءاضعأ دحأ وهو ««ليشيم ينافويج» ريرقت وه عبارلاو
 نع ريرقت» ناونع ريرقتلا اذه لمحو .جدودلا

 (مادمال- ١هال١ا)ع(ةيسرافلا ةيكرتلا برحلا رارمتسا

 دجو دقلو « 5861321006 ]11 5060858أ3/|08 9913 1ال[عم - 2651308.08| 1571-7

 :©هباقك يف اهرشن ريراقتلا هذه نم ىرخأ ةعومجج ( 896181

 . 8ماوعاومأ لهأ ©همؤمأأ العمعأت 50113

 اهرقم حبصأ يتلا «ةيقدنبلا ةيلصنق نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو
 ةيلصنقلا تاباينلا ضعب اهعبتي ناك «م1844 ةنس ذنم ءبلح ةنيدم
 ًانايحأو .نوردنكسإلاو سلبارط لثم «ةماهلا تالاكسإلا ضعب يف ةرقتسملا
 بئان ناكو ««سلبارط ةباين» هذه ةيلصنقلا تاباين مهأو ءاديصو توريب

 (1) اطال. 5: 3 )00(

 ةكلمم ءاحنأ عيمج ينو ءاديص يف اهتازايتمإو ةيقدنبلا تاكلتمم عيمج فصي هيفو
 .ةيروس يف ةيقدنبلا تارمعتسملا ةراجت نع ةحضاو ةروص يطعيو سدقلا

 ش : يلاتلا باتكلا يف ريرقتلا رشن دقل (9

 12 86مانططاأوو نأ /عمقهعق © 13 معمق. مهعف 3. 8عمطعأ. !10ملمم 5

 : مهؤاسأ ةيتآلا لصانقلا ريراقت مضتو (5)
 مدعو ةلدلهوقعم (1575) - مهزوم ا/الءطعاو (1584) - ؟هردهمم 6هماةنألأ (1594) : قاووققضل00-
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 (770) رجأ عم «ةنس ةدمل )١1( لا سلجم نم بختني سلبارط لصنق
 يتلا ةرتفلا يفو .«هل اهميلستب لفكتي نأ لصنقلا ىلعو ,ماعلا يف ًايفرشأ

 بئاث بصنم نإف «(م18558١-81548١) سلبارط ىلإ ةيلصنقلا اهيف تلقتنا

 «تيغلأ امهريغو بيبطو نيد لجر نم «.هيقفارم ةقفنو هتقفنو ؛ةيلصنقلا

 لصنقلا بئانل رجؤتسا دقلو )لمعلا اذبم تماق اهتيشاحب ةيلصنقلا نأل

 هترجأو «(نييونج ا نتعب اركي ناك هلعلو) . 6ومهيوون لا ىعدي ناك تيب

 اذه ناكو .20ةيلاحجلا ةسينكلو لصنقلا بئانل ًارقم ناكو ًايونس ناكيس ١5

 هذه يف ةيقدنبلا ةراجت ةيمهأل «ماشلا دالب يف لصانقلا باون مهأ ريخألا

 بئان نإف «نوردنكسإلا يف مئاد لصنق بئان كانه ناك اذإو .ةلكسإلا

 ةيقدنبلا نأ ىنعمب ءاّيدتسم نكي مل ءاكعوأ ءاديص وأ ,«توريب يف لصنقلا

 ددع ةلقل .لمعلا اذهب مايقلاب ةقيدص ةلود لصنق ًانايحأ فلكت تناك
 ءانثأ «م١#517 ةنس يف العف اًئاق ناك ام اذهو .«©ءانيملا كاذ يف اهاياعر

 حلاصل لمعلاب موقي ناك يدنالوه دحاو ليمعف ءاكعل ليتناون ةرايز
 اوناك نيذلا مه ةيقدنبلا يف نيميقملا نييدنالوطا نأ رابتعا ىلع «نيفرطلا

 اكع يف رمألا اذه دهاشي ال ةقيقحلا ينو .«ءانيملا اذه يف ةراجتلاب نوموقي

 ةراجتلا تفعض امدنع اهسفن سلبارط يف لب .طقف ةريغصلا ةلكسإلا

 يقدنبلا لثمملا ناك ثيح ءاديص يف رمألا كلذكو .«”تطحناو ةيقدنبلا

 ا؟44, )5ظهر, ,5١١) !هللر ,١585 م1817 ةنس نيناوق ىلإ عجري )١(

 .لكالار

 هةععرهأب 2: 48, 63م. 06

 الوقين» لصنقلا ةيروس ىلإ لسرأ امدنع م875١ ةنس يف بيترتلا اذه ردص دقو (؟)

 . سلبارط ىلإ لصنقلا ةماقإ لقنب نوركفي ةقدانبلا ناكو ««نيز

 أطال. 5: 46, ثوم. اك6ا/

 (3) امام. م: 50 6م. نا 2

 (4) !1ةوومرر, طم: 127 - 8 )0
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 ركذيو ءتوريب ةلكسإ اهلثمو لصنق بئانو يراجت ليمع نيب حجرأتي
 اهان,عو عدا ةمامد ةينابلا لئاسرلا» ب ىمسملا يخيراتلا مهعومج ِق نويعوسيلا

 «ينوراملا «لفون ايأ) م1581 ةنس يف تنيع دق ةيقدنبلا ةخيشم نأ 7(
 , توريب يف اه لاصنق نانبل لبج يف ةماقإلا ىلع نييعوسيلا ءالؤه دعاس يذلا
 ««لصنق بئان» لصنق ةملك نم انه دوصقملاو .(2(ةيارد نم هب كادزا امل»
 «بلح لصنق ناك «ةيروس تالاكسإ عيمجل لثمملا ديحولا لصنقلا نآل
 ةملك نأ ةراشإلا نم دب الو . 60085ما# لأ 8 هسفن ىلع قلطي ناك يذلا

 « لصانقلا باون ىلع لدتل « مهريغو حايسلا ةنسلأ ىلع ًاريثك درت تناك لصنق
 .نيبصنملا نيب ريبك مههاهذأ يف قيرفت ال هنأل

 ىلإ هنأ .ظحاليو «ةيقدنبلا ةيلاحجلا يف لصنقلا بصنم صخي ام اذه
 ًادج ًاديقم ناك هنإف هتموكح هايإ اهتحنم يتلا ةريبكلا تاطلسلا بناج
 تنوكو «(9 هتمهم همالتسا دنع اهنع ةروص ملستي .ةدع تارارقو نيناوقب

 ةيقدنبلا ةيلصنقلا ةسسؤملا نومضم نمزلا عم

 سيل ةيقدنبلا ةيلاجلا سأر ىلع ةيلصنقلا بصنم نأ ةقيقحلا يفو
 يف ةيبروألا تايلاجلا عيمج نإ لب « اهريغ نود ةيلاجلا ةذيب: فاش
 دك ةدفاولا كلت نأ الإ « «لصنلق» اهنوؤش ىلع فرشي ناك . ةيروس

 ةروصب يهف .اهمكحو اهتايلاج ميظنت يف ءام ةيرادإ ديلاقت اهيدل نكت مل
 ىلإ ردابتي امبرو .ىذتحي الثم قيرعلا يقدنبلا جذومدلا تدذختا دق ةماع

 , اهئامن ةلحرم يف ةيقدنبلا ديلاقتلا تذخأ دق لودلا هذه نأ . نهذلا
 ةيرادإ وأ ةيميظنت تالكشمب عقت مل اهنإف مث نمو . اهل روطت رخخآ يفو
 .اذه ريغ تبثي عقاولا نكلو « اهتايلاج تقلقأ وأ « اهتراجت روطت تقاعأ

 .مال ةئس سيراب ف تعيط 1(

 (3) 88عطهأ. 25, نهم 6 ٠

 تدذو



 ميظنتلا نم طامنأ ىلع اتراس دق « ةدنالوهو ةرتلكنإ اتكرش تتناك اذإف

 امك « ةديدع نيناوقو دويقل لصنقلا تعضخأو « ةيقدنبلا تاميظنتل ةهباشم

 ايف افارشإ تفرشأو « اهتايلاجل ماظنلا تنمض كلذبو «ةيقدنبلا تلعف

 نإف «ًايبسن ةليئض اهب تمدطصا يتلا تالكشملا تناك مث نمو ::اهيلغ

 ددحي ميظنت نود رمألا ءىداب يف اهتايلاج تكرت اهنأ ذإ . لعفت مل ةسنرف

 ريغ ىلع ريستل ءاهبراغ ىلع اهلبح تمرو «قيرطلاو لمعلا ملاعم اهل

 تايلاجلا تناع مث نمو « فصلا دلع «نطسلا:ةيرظيطن فدو

 دق تناك نإو ءاهب ةصاخ ةبرجت تشاعو «ةلقلقلاو ىضوفلا ةيسنرفلا

 يف ةيسنرفلا ةيلصنقلاف .ةيقدنبلا نم اهسسأ ضعب ًايجيردت تسبتقا

 يف ةياصغلا بيهم [هيرم نتلا اكلت ريغ  ةتتاررطخ ترم تالاكسإلا

 هباشي اهتقعي نأ لو .« رش ميانسلاو نه سسداسلا نيزرقلا يف ةيقدنبلا
 .تفلس نورق يف ةيقدنبلا هتناع ام ضعب

 ىلإ ىرخألا يه اهعاجرا نكمي .ماشلا دالب يف. ةسنرف ةيلصنق نإ
 يتلا ءايحألا يف لثمم ةيليسرمل ناك.ثيح « ةيبيلصلا بورحلا مايأ
 ىف: هش كام ناك كيم + ةييلنسلا بورحلا دعب ام ىلإ مث « اهتنتقا

 ةفص تناك نإو « نييسنرفلاو نيينالاتاكلل قشمد يف رخآو « ةيردنكسإلا
 « توريب يف وسرت ةيليسرملا نفسلا تناكو .(>بلغألا يه نيينالاتاكلا

 ىف روك كاج» رجاتلا لواح امك « دالبلا يلاهأ عم رجاتملا لدابتتو

 (1) توزن: 11, هم: 62-161 ” لد

 نيينالاتاكلا نيب ةريبك طباور كانه ناك «ةسنرف عم سنفوربلا داحتا لبق

 نيينالتاكلل ناكو . ةيراجتو ةيعانص تائف نالثمي نيفرطلا نا ايس الو «نييسنفوربلاو

 هر 0 .نييسنرفلا نم رثكأ قرشلا ةراجت يف ذوفن

 6 58/8007: ا '0أهمأ, ا/ة:ةوأأاو هغ اق 516011 6معووفو. مم: وج - 58

 ًاعناصو ايفر ناكو صاخلا عباسلا لراش كلملا راشتسم روك كاج» ناك دقل ةفز

 ًارجاتو «نويل يحاوض يف ءصاصرلاو سهاحنلاو.ةضفلا مجانمل ًاكالمو ,ةحلسالل

 ت ةيلحملا اهتورث رداصم ةساردل م577١ ةنس ةيروس راز دقلو .طالبلل ًالومتو ًاريبك
 م4841



 نيخرؤملا نأ الإ .اهطشنيو ةراجتلا هذه معدي نأ رشع سماخلا نرقلا

 ةسنرف نيب ةلاعفلا 'ةيراجتلا تاقالعلل يقيقحلا ءدبلا نوري نييسنرفلا

 , م7١ هاةنس ةدهاعم عيقوت دعبو ء رشع سداسلا نرقلا وه تنافيللاو

 ةيسنرف ةيلصنق لوأ نإف يلاتلابو 2 ينوناقلا ناميلسو لوألا اوسنارف نيب

 ةماقإ لوصأ نأ ودبيو .رشع سداسلا نرقلا يف تناك ةيروس يف تئشن تعش

 تسيل يهو ]دخت يقمع ةيروسلا ضرألا ىلع نييسنرفلا 0

 نييليسرملا راجتلا دحأ وهو « (ة/ادوزم) يجام نأ ىتح « دكؤم لكشب ةفورعم

 رمأ نم ناك امهم هنأ) هتركذم يف نيب ءرشع عباسلا نرقلا يف نيريهشلا

 يف الإ اهيف اودجوي مل لصانقلا نإف « تاللاكسإلا هذه يف راجتلا ةماقإ

 .20«لصنق لمعب موقي ناك رجات مدقأ نإف كلذ لبق امأ « م0١ ةنس

 هل ةركذم يف «٠ ةراجتلل ماعلا ريدملا «٠ 06 اقوم ( يبن الود» ديسلا بتكو

 0 : يجام ديسلا نع ريثكلا لقني اهيفو - « م1791 ةنس

 تايلاجلا نإ | :نيلئاقلا عم يأرلا اذه قفاوتي امبرو (2(م18 هال ةنس لبق

 ء م٠188 ةنس يلاوح « ًالوأ ةينيطنطسقلا يف تماقأ دق ىلوألا ةيسنرفلا

 «دوو» فيضيو 2« سويخف ةيروس سلبارظف توريبف ةيردنكسإلا يف مث

 تاوئس رشع دعب بلح يف اهتيلصنق تسسأ 6 ناب نان اذه ىلإ

 نكلو . 27م1 ةنس يف يأ « ةينيطنطسقل | يف اهتيلاج ةماقإ نم

 حمست « «تاشقانملا تالجس» ةصاخبو « ةيليسرم ةيدلب تافيشرأ

 ىقلت « « م165١ ةنس  ويام  رايأ ه يفف . كلذ نم مدقأ خيرات ديدحتب

ملا نه هنييعت لئاسر « ةيروس سلبارط لصنق «هيئير ناجو
 هفلخو + كل

 | وينوي - ناريزح 7 يف هنييعت ميسارمب دوزو « (هيسيت اوسنارف» ةيلصنقلا يف
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 نع ةميقلا هتسارد رشن يذلا 2 (20١ مه. 8مممو بوب تيسغوأ) امأ

 تايلصنق عاضوأ اهيف حضوأو 2 (6مموباوت5 فن اهيوصا) تنافيللا تايلصنق

 ,«اكنرال»و .«سلبارط»و .«اديص»و ««بلحد»و .(ةينامرق»و ««يلاتاس»

 مدقأ يه (0(ةيروس ةيلصنق» نأ تبثي هنإف م٠195 ةلس ىتح اهتأشن ذنم

 , ما١ه1ا"ه ماع تازايتمال اذيفنت تدجوو .«تنافيللا يف ةيسنرف ةيلصنق

 ةنس نم «. عاطقنا نود مهتمئاق دتمت اهولغش نيذلا صاخشألا نأو
 .2بلح يف ىرخأو . سلبارط يف ةرات اوماقأ دقلو ءما٠ 45

 هئات نيخرؤملا نم ًاريثك نإف . مهبم تايلصنقلا ةأشن خيرات نأ امكو
 نرقلا يف لصانقلا ءالؤه نييعت اهب متي ناك يتلا قيرطلا لوح نآلا ىلإ

 نع همالك ءانثأ ركذي 5م«909) ديسلاف .رشع عباسلا علطمو ءرشع سداسلا

 ءىناوم يف نولمحي نيذلا صاخسشألا ضعب نأ» : «ويلشير» مكح ةرتف

 ءىطاشلا تايدلب ولثمم مه . لصانق باونو لصانق ءامسأ طسوتملا رحبلا
 الإ نوطبتري ال مث نمو . تايدلبلا كلت مهتنيع راجت مهو . (سنفوربلا)
 ةلحرملا يف لصانقلا ىلإ ةبسنلاب حيحص «ليئفاد» هلوقي ام نإ .(5»(اهب
 نرقلا يف ةيسنرفلا ةمألا لصانق ىلإ ةبسنلاب حيحص ريغ هنأ الإ ؛ ةيبيلصلا

 يف ناك ء م1517 ةنس يفف .رشع عباسلا يف ةصاخبو . رشع سداسلا

 زكرتيو « دالبلا لهأ نم ليلق وهو مهضعب « ًالصنق (18) طسوتملا رحبلا

 نم ًاريبك أطسق ىضق نأ دعب ,نيكب يف ةسنرفل ًاريفس بوب تسوغوأ ناك دقل (1)
 ةسنرف نيب ةيسايسلا تاقالعلا نع تاسارد هلو .ناقلبلاو ةينيطنطسقلا يف تمولا
 . ةيناثعلا ةلودلاو

 6ويأهو - ظوالب 2: 7

 سداسلا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف سلبارط يف ةسنرف ةيلصنق ىلع قلطي ناك اذكه (7)

 .رشع
 قا ؤبق 111,58: 737. ا ه858 08 1/1. 08 5ةانانه ف اق. ل8 لادإلف. 18 85 8

 (3) كطقباعق - ظمسع. 2: 167. مممقرقب || ةضز
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 « نويكلم نوفظومو نويسنرف مهلكف ةيقبلا امأ . ةينابسإو (ةيلاطيإ يف
 ًاحيحص «ليئفاد» ديسلا ديكأت نوكي امبرو .ةيكلم دامتعا قاروأ نولمحي

 اهنم جتنتسي ةدحاو ةقيثو كانهف « ةيوناثلا تايلصنقلا هذه ضعب لجأ نم

 لصانق ىلإ « «نروغيل» لصنق نبا نم ةهجوم ةلاسر يهو « نظلا اذه
 تأرجت دقل» .:اهيف لوقي ء م5174 - ليربا  ناسين ١5 يف « ةيليسرم

 , لحارلا يبأل اهومتيطعأ يتلا دامتعالا بتك سفن ينوطعت نأ مكتوجرف

 اههباشي ام لاسرإب مكريتركس اورمأت ىتح « اهنم ًاخسن يمع تملسأ دقو
 .(2(كلذب اريدج ينومتدجو اذإ يل

 نييعت نع لينفاد ديسلا هلاق ام « ةقيثولا هذه نم مهفي ناك اذإو

 ةيليسرم ةيلاريمأل ىلوألا تاميظنتلا يف نإف « ةيدلبلا لبق نم لصانقلا

 ةينابسإو ةيلاطيإ يف لصانقلل ةاطعم « ةيكلملا تامهملا نم ةريبك ةعومجم

 580[ - 250886 تسيرب ناس» ديسلا لثم مهضعبب نظلا بهذو « (9ةنيسمو

 نم عبارلا يرنه كلملا مكح تحت نونيعي اوناك لصانقلا نأ ىلإ .«

 ءىداب ذنم لصانقلاف .كلذك حيحص ريغرمألا اذهو ؛(9ءارفسلا لبق

 « اهيلإ راشملا دامتعالا لئاسر تبثت امك « كلملا مهنيعي ناك رمألا

 هذه نييعتلا لئاسرو .«”ةيليسرم ةيلاريمأل تانييعتلا لجس ىف ةظوفحملاو

 ناملربلا نكي ملو « ةيليسرم ةيلاريمأو ٠ سنفوربلا ناملراب لبق نم ةلجسم
 .(0(مهنيدو مهتاداعو « نيئيعملا» ةايح يف ققحي نأ دعب الإ اياجسل

 (1) ةاقمدمم, املو م: زلال, . اتيياغو ةونج « لوبان ءامور لثم(١)

 3١)
 . (2) اطل + هه 9 :

 : الههدمم. امام. م518١ ةنس تغشنأ يتلا يرايلغاكو اقالامو ةيليبشإو ةنيسم لثم (5)

 ٍ 1 م: اماا/

05( 
 (4) 5ونصا - هموم 9

 (5) قع. كه5 8هيعطو كاب 85مم - اهولصنق لا ممو, (نإ ل4, 63, عقر 104, 0 )ر

 | (6) اهئ: امل 89, 7 | 000
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 ةرتفلا يف ٠ لصانقلا نييعت يف . لوألا أدبملا نإ :لوقلا نكميو
 « ةيليسرم ةيدلب لبق نم مهرايتخا وه « ماشلا دالب يف مهتماقإ نم ىلو وألا

 نم مهتيبثت يرجي مث , ©قحلا ل وا ل

 سداسلا نرقلا يف اوناك لصانقلا مظعم نإف . اذه ىلعو .«5كلملا ل
 اس نلعب ير ىلا نكلو نييليسرملا نم ءرشع عباسلا علطمو . رشع
 (ةيروس ةيلصنق» اهنمو . تايلصنقلاب فرصتي كلملا ذخأ ذإ . هيلع وه
 ود» ديسلا ىلإ ةيلصنقلا هذه ( عبارلا يرئه)» كلملا حنمف . ءاشي امقيك

 ةدمل عتمتي مل اتربيل ود رييب نأ الإ . هتامدخن ةجيتن « 20 5. 0و انطو:81 اتربيل

 ةيلصنق تلقتناو « م891١ ةنس يفوت ذا . هيلع تقدغأ يتلا دئاوفلاب ةليوط

 نرقلا رخاوأ يف ةيروس ةيلصنق تناك اذكهو .«©0هدعب نم هتثرو ىلإ ةيروس

  214,2 01١طال. اما. )1(

 (2) 8.)ل. تقق [[8. 16738, [ها 95, 8 ةفإ

 يكتشيل م٠6 ٠ا/ ةنس يف سيراب ىلإ ةيردنكسإلا يف ةسنرف لصنق «وتئيف ود» ءاج (*)
 اهايإ هاطعا يتلا ةيردنكسالا ةيلصنقب فرصت دق «فيرب ود» يسنرفلا ريفسلا نأ
 - لوليأ )١4 هيليسرم لصانق ىلإ هتلاسر يفو . ةيليسرم ةيدلب ةراشتسا نود كلملا
 - ةنيدملا زايتما ٍهدض وه اذه نإ» :لوقيف ةرعنلا هذه ريثي 02(م16517  ريمتبس
 . م,4319 (كلمت ام لمجأ وه يذلا  ةيليسرم دصقيو

 ,ةيدلبلا ىلإ ًالوأ هبلط مدق ءسلبارط لصنق هينير نارول نأ كلذ ىلع ليلدلاو (4)
 الهددم». اهاممهد. . ةنيدملا سلجم يف لجس مث كلملا نم هداتعا اهرودب تبلط يلا

 ميول

 ءاضقلا نم .هيغيف ناج همعو .ناوطنأو ٍلمتراب هيوخا عم اتربيل ود رييب عاطتسا دقل (©)
 اوعنم كلذبو 0هموددا ةيليسرم لصنق درمت ىلع م695١ ةنس - - رياربف  طابش /١١ ف
 هايسو كلملا هفرش دقلو «ةيليسرم سنفوربلا ةمصاع ىلع ءاليتسالا نم نابسإلا
 . هيليسرمل اًئاد ًايئاضق امكاح

 - هتلمرأ تلخد يلمتراب ةافو دنعو .يريمرام رييبو هيغيف ناجو «اتربيل يلمتراب» اوناكو (5)
 . همم



 ىلع لمعت ةعامجل اكلم ءرشع عباسلا علطمو ءرشع سداسلا
 لمعلا ميظنتلو ٠ فورظلا بسحب لسرت ةعامجلا هذه تناكو .اهرامثتسا
 ناكو .نيمزتلملا دحأ وأ « ءالمعلا دحأ وأ . كالملا دحأ ةلكسإلا ىف

 ةباين ىلإ تلوحت دقف سلبارط امأ . بلح ةنيدم يف 00

 تحت نافظوم امهلغشي اديصو نوردنكسإلاو .0(2مهل ةعبات . ةيلصنق

 .رشع عباسلا نرقلا علطم يف . ةيروس يف ةراجتلا عسوت نكلو . مهترمإ

 ةنس اهيف ةديدج ةيلصنق ةماقإ ىلإ ةسنرف عفد « اديص يف ةصاخبو
 ةيلصنق ءاضعأ دحأ وهو «الاوداو»» ل ةفصانم اهتيكلم تيطعأو .20015

 . © 7ة:به1 ةكراتو .« بلح

 « عابت وأ ىدهت تناك لصانقلا بصانم نأ ًاقباس درو امم حضتيو
 كلملا نأب ء مهدودوباا» ليقوكوب هركذ امب نيخرؤملا نم ريثك لاق دقلو

 ريو 700 قمع ةيليطلفلا بضانش لين عدلا يه تنم كلاذلا» قئيول
 ةيلصنقلا بصنم نأل ام ةقيثوب اعودخم ناك «ليقوكوب» نأب « «نوسام»

 ةراجت ةفرغ نم ةهجوم ةركذمب انقثو اذإ « عبارلا يرنه دهع لبق عابي ناك

 امنيب .ءامهتصح نع نارهصلا لزانت ,م١٠٠1 ةنس يفو ءابيرهص عم ثرإلا يف -
 نود اماع )١6( نم رثكأ تيقب دقف يريمرام ةصح امأ ءهتصحب (هيغيف» ظفتحا

 .نويل يف ةريبك ةيلام ةرسأ نموهو «ةكيب اوسنارفل م548١ ةنس يف تيطعأو بحاص
 - 0581168 - تانك. 2. 7

 (1) ااقهوممت م. 78. ةلمأق (1) ٠

 تلقتنا مث م1517 ةنس ىتح ,ًالوأ سلبارط يف تناك ةيلصنقلا نأ نوسام ركذي
 .بلح ىلإ كلذ دعب

 اهنأ نوسام دكؤي امنيب «م518١ ةنس يف ناك اديص ةيلصنق ءاشنا نأ «بوب» ركذي (1)

 ناريزح ١١ يف يلعفلا اهلصنق اط ناكو «م١1511١ ةنس - سرام  راذأ 7؟ يف تدجو

 0قياون - قوي: 2: 167 - 185500: 78

 (3) اطال: 5: 7 ةرفز

 (4) هملويوالأا اون 2: 2 ١)
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 هركذت يهو غم ةنس - سطسغأ - بآ 1 يف « كلملا ىلإ ةيليسرم

 يتلا تايلصنقلا يكلامو « ةيليسرم لصانق نيب ةمئاقلا ةميدقلا تاقافتالاب

 - يناثلا نيرشت 18و ءم١0 ةنس -رياني يناثلا نوناك 77 يف ترج

 ةماع ةفصب تايلصنقلا بصانم نأ دكؤملا نمو .(27م٠169 ةنس  ربمفون

 نوعسي لصانقلا ناكو . عبارلا يرنه كلملا دهع ةياهن لئم « عابت تناك

 دقلو .2 مهتايلصتقل نيثراو مهب ذولي نمو مهدعب نم مهدالوأ حبضيل

 تايلصنقلا هحنمب ةديدج ةنس نس دق ة عبارلا يرنه كلملا نأ انظحال

 05ه 10 ود ديسلا حنمف « هدعب .نم ةئسلا هذه تع ةيدها

 ةيلصنق «نييرب ود تنوكلاو» «ريمزأ ةيلصنق م1571 ةنس يف «٠ 6انأةأوانا»

 لامعأب نيفلكمو « ةلود يريتركس ناريخألا ناك املو .ريمزأو اديصو .ةرهاقلا

 «ريبلوك مكح ءانثأ ةلئاقلا ةيرظنلا راشتنا يف ًاببس اذه ناك دقف « ةراجتلا .

 نيفلكملا ةيرحبلل ةلودلا يريتركسل كلم يه تنافيللا تايلصنق نأ يهو

 .(©8تنافيللا نوؤشب

 ًاعاضوأ يناعت تناك ةيروس يف ةيسنرفلا ةيلصنقلا ةسسؤملاف اذكهو

 وأ 3 ةيقدنبلا ةيلصنقلا ةسسؤملا نع اهنيوكت ةيححان نم امامت ةرياغم

 يف نوميقي اونوكي مل نويقيقحلا لصانقلاف .ةيدنالوهلا وأ « ةيزيلكنإلا

 (1) [1ققومم. 6: 78. ةلماه. 1 ش )0غ(

 (474-) ب تاواروو 8اوم» ديسلا ريمزأ ةيلصنق بصنم ىرتشا ما١531 ةنس يف (5؟)

 . شكارمو ساف يتيلصنقل ًانمث ةريل )4٠٠0( يلراه ريفسلا مدقو ءةريل
 8.زل. موو 2:8. 16738, اا 124, طنا 7

 هيغيف كاج دعب ءاجو ةيردنكسإلا ةيلصنق يف هابأ «فيريود يرافاس يماك» ثرو (*)

 اوسنارف هرهص ىلإ هتايح يف اديص هكرات حنمو اديص يف كلذكو .«هيغيف رييب» بلح يف
 1/00, اهع ا هالج6و نم 2نباولمص همم ل فوم هيي تممهناو رظنا اةلصاالف ىمتنف ود

 0808 168 هرةماورو مهاوامم لم 5 00068ممو وصمم مهاأاأوانه, ©0قاهصانص هما, 508 068

 مالمو 6اءةصو 5

 (4) اناهوومو: م 9 05١)
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 صاخ لكشب اذه رهظ دقو . مهنع :ع ًاباون نوفلكي امنإو ء مهلمع زكارم

 ىف ىرنل اننإو .رشع ثلاثلا سيول دهع يفو عبارلا يرنه دهع ةياهن يف
 ع «ضيوفتلا قو لصاتقلا نفعل نا + كاذنا ةحونمملا نييعتلا تارارق

 اوماق نيذلا كالملا نمو .هسفنب لمعلا ىلع مزلم رخآلا مهضعب امنيب
 اوسنارفو ؛ (م15171-1514) بلح يف «هيغيف ناج» . مهسفنأب لمعلاب
 هذه نأ الإ ,« (م1١-585١1551؟) ةلماك تاونس عست لمع يذلا ةكيب

 ىلع لوصحلا مهنيعأ بصن اوعضو لصانقلا مظعمف .ةردان تاءانثتسا

 مهعم نوكرشي اوناك مهنإف اذلو . مهنطاوم يف مهو . نكمم حبر ربكأ
 امأ « ةمولعم ةصح لباقم . يلعفلا لمعلاب نومتهي نيرخآ ًادارفأ

 رخآلا ىلع يمري مهنم دحاو لك ناكف «, اهكالم ددعت يتلا تايلصنقلا

 تناك ةلاحلا هذه لثم يفو ؛(١وهدض ىواكش مدقت امدنع لمعلا ةيلوؤسم

 عيمج يفو بصنملا تاداربإ مهل نمضي لصنق بئان ىلإ نمت ةياصنلا
 «لصانقلاب نومزتلملا لصانقلا باون يمس اهتالسارمو ةرتفلا هذه قئاث
 اوناك مهنأ هيف كش ال اممو .«9ةيلصنقلا رومأ نوريدي اوناك نيذلا 3

 بلط ىلإ ًادانتسا حنمت تناكو . كلملا نم نييعت قاروأ ىلع نولصحي

 لوقيو .©ةحرتقملا تايصخشلا لوح ام ثحب يرجي نأ نود كالملا

 لثم نع ةمجانلا ءىواسملا نوكت نأ نكمملا نم ناك دقل :«نوسام»

 فرش تانامض وأ تادهعت اومدق نيمزتلملا نأ ول . ةليئض ةيلمعلا هذه

 مدقي نمل اهنوحنمي اوناك مهنإ لب ٠ كلذب اومتهيل اونوكي مل كالملا نأ الإ
 يتلا ةبيعملا ةراجتلا ىلع انل نهربي ءيش الو « (9لاملا نم ةيمك ربكأ

 .تايلصنق ةدع كلمي مهضعب ناكو : )١(

 ذ. ةصلقلأف, 86و. ٠١ 085 امكأصانقأامضق. (ها 707-710

 (2) الاههومم: م: 0 ةهه]ز

 هتيلصنق رصم ةيلصنق مزتلم ملسي مل يذلا ؛«فيربود» هب ماق ام فالخ اذهو (*")

 8.ال. . ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتغللا هملعت نم دكاتو ًاتس وأ تاونس سمح هبرج ىتح

 053 ؟,3, 16738, هل 8

 خف
 (4) الاقهومم: 6: 0
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 يضقت تداك يتلا تارماؤملا نم رثكأ تايلصنقلا بصانم اهل تعضخ

 اذه نكلو .«ةرشع عباسلا نرقلا نم يناثلا عبرلا يف « بلح ةراجت ىلع
 يذلا « « ت8مهدا» لونرف لييربغ» كانهف « نيحلاصلا ضعب دوجو يفني دل

 ةبعص فورظ يف بلح ىلإ لقن مث ةرهاقلا ةيلصنق يف ةنس ("1) مدخ
 ةيلصنق يف (نولوبان نوسناس» رهظأو .ةدحاو ىوكش هدض رهظت 0

 (هكيب» امأ .رئازجلا عم مالسلا نيمأتل دعب اميف هتلهأ يتلا تافصلا . ب

 « تاونسا عستل ريبك 1 لمع دقف ء(1587-1551) بلح 39
 عبات هنإف « ةيروس تائعبل ًاماع ًارئازو ًافقسأ حبصأو ةنبهرلا لد نأ دعو
 كلذكو .©0ةيسنرفلا ةراجتلل ةريبك تامدخ ميدقت اماع نيرشعو ةسمخل

 بهاوم ىدبأ « ماكل اكتل) هفلخخ يذلا «نوراب اوسنارف» نإف

 تاروس» ىف دنهلا ةكرش لامعأل اريده نوكيل ناتكي يبارك تلغع ,ةيافكو

 ناك لصانقلا  نيمزتلملا نإف « ةحلاصلا جذامنلا هذه ادع امو .« 5#:
 .«هرخآ ءيش الو حبرلاو ةورثلا ىلع لوصحلا مهمه

 /.يزمألا ءىداب يف مزتلملا» لصنقلل ةصصخملا موسرلا تناك دقو

 2 ١ه يف ردص هنأ الإ .ةلكسألا يف ةيسنرفلا ةراجتلا نم طقف

 راختلاو ا 07 نيب اوال 0 ) 00 ةنسا -وينوي

 5 )2 م١151 ةنس يفف ل ) ةيراجتلا "1

 الإ .؛هبصنم نع «نانوب» هفلس داغبإ يف بلح لصنق «نوميرب ود» ديسلا حجن )١(

 لصح نأ رمألا هب ىهتناو .هتامابتاب لوألا ةقحالم نع فقوتي مل ريخألا اذه نأ

 لصنقلا ليحرت اشابلا نم بلطو ءديدج نم ةمهملا ىلع طالبلا نمو كالملا نم

 اهعفدتل ةفيثك نوي هءارو فلخو بلح «نانوب» رداغ تاوئس دعبو .ةرشابم مئاقلا

 . هنأشب طالبلا ىلإ ةديدع ىواكش نويليسرملا مدقو ةمألا هنع

 م. 363.33, 31 277858 9

 (2) مه. 3863 - ههانا| وأب 7. 11. م: 494 - 0" قصي الالب الا, مم 7-51 ةه]

 (3) ا/13ووممز م: 5 فز '
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 موقتل « «هينير» لصنقلا نييعت لئاسر ليجست ةصرف نم ةيليسرم ةيدلب

 ةلكسإلا نم اهجورخ دنع عئاضبلا ىلع ١/ هيضاقت بوجو ىلع رخخآ قافتاب
 نيمجرتملاو (تاناخلا) قدانفلا تاقفنل ىرخأ /١و « ةصاخلا هتاقفنل

 عم ةلئامم ىرخأ تاقافتا قافتالا اذه عبتو 07نيدلا لاجرو ةيراشكنالاو

 ةيلصنقلا مسر عفر ةقيقحلا يفو ()ةرخأتم قئاثو تبثت امك . لصانقلا ةيقب

 «ةريبك ةقيقحلا يف مزتلملا لصنقلا تاقفن تناك دقف ./ ىلإو 7/7 ىلإ

 ؛ ةريل )6١١( ناك اديص يفف « (ةيلصنقلا) هتيكلم راجيإ عفدي نأ هيلع ذإ
 ناك كلذ بناج ىلإو « ©ةريل )6٠٠١( م٠156 ماع يف ةرهاقلا يفو

 7 « ىرخألا ةلكسإلا تاطلسو اشابلا ىلع ةميقلا ايادهلا ماع لك عزوي

 ا: رع يلق كرست ةك, ةلاح اقبل حنملا ميدقت هيلع

 112 . هيلع ضورفم صلب نم صلختلل

 ةسفانملا وه يسيئرلا ببسلاو .تادراولا نع ضيفتو « اهريغ نم رثكأ

 .ةدنالوهو ةرتلكنإو ةيقدنبلاو ةسنرف نم لك لصانق نيب « بلح يف ةريبكلا
 نم بلاغلا يف ةرتلكنإ لصلقو . ليبن يقدنب ًامئاد وه ةيقدنبلا لصنقف

 عضوو 2 ةيفاك موسر امهل تصصخ دقو 5 ءاينغأ امهف « كلذك «ءالبنلا»

 ةبسانتم تناك امهتاقفن نإف مث نمو « لاملاب ةءولمم ةنيزخ امهفرصت تحت

 نمف « امهيلع قبسلا بصق ةسنرف لصنقل ناك املو .ةريبكلا امهحابرأ عم

 ناك اذإ « نارخآلا لعفي امم رثكأ ةماخفلاو ةهبألاب رهاظتي نأ 6

 يتلأ حابرألا نكلو .اوناك ةمأ ةيأ نم ةجنرفلاو «كارتألا نم رقتحي الأ ديري

 (1) طمينوانورناا 6. ااقموصنمم. 8: 6 1(

 ..(2) اا ةهممو 8: 85 - 0مرتقو هب 3أ. 13 مماأ 1670. قيال 1 20

 تاقافتالا بجومب اهب نومزلم مهخأ عم مهتاقفن ةمألا عومجم نرلمحي لصانقلا نإ»

 امو م05 ةنس - يناثلا ثوناك يف) تايلصنقلا كالمو ةيليسرم لصالق نيب

 .ةيلصنقلا تاجاحل /١و مه 7١ نوذخاأيف ((م٠89١ ةئس ربمفون

 < (3) 14660186 ةعيدع انام. رمل لع 12 646 - - 06مجادو, ©هرعووجم مم ةمعم ممامأولعوتلاو ةمانو ةيغإ

 اهيبام اللا, 1111١ م: 392

 55 تايلاخلا ه/؟



 اذه مامأو . تاقفنلا هذه دست ال .ةليثض هتيلصنق موسر نم اهاضاقتي ناك

 هتادراو ةدايز يف هدعاسي امع ثحبي وأ ىهتمأ ردق نم طحي نأ امإ هيلع ناك

 فلذيوم . ةقح يايسأل هيلع ةموسس < راهنلا نازل + هع ةيفاخ انس
 هنكمت ةلاح يف نوكي نأ وأ . هيمدق ىلع فقي نأ هيلع ليحتسملا نم ناك

 مهعشج 'ببسب 2 هدض اهنوربدي يتلا كارتالا تاعورشم ىلع ءاضقلا نم

 ىسنت الأ بجييو .(0)(مهتريغو نيسفانملا نم شضيرحتب وأ 3 يعيبطلا

 ناك ثيح «دايعألا ءانثأ ةصاخبو ءاهميقي ناك ىتلا ةديدعلا تالابقتسالا

 ريثك يفو .«ةيسنرفلا ةمألا راجتو ءاهءاضعأو ىرخألا ممألا لصانق وعدي

 ةيراشكنالاو بيبطلاو ةمجارتلاو نيدلا لجر هيدل نكسي ناك تالاحلا نم

 نورباعلا نورشبملاو حايسلا ناك امك ؛هتدئام ىلع نولكأيو ,سرحلا

 ناك .بلح لثم ًادج قورطم ناكم يفو .ةحوتفم ةدئام هيدل ةداع نودجي
 «راجتلا حبارم تلءاضت امدنعو .ددج فويض موي لك يف لصنقلا ىدل

 ددجلا نيحشرملا نأل .ةيلصنقلا بصانم لبقي نم دوجو بعصلا نم ادغ

 اذكهو .مهنويد عفدل نيضرعمو ؛مهيمزتلم نع نيلوؤسم اوناك اهتيكلمل
 اكلام نإو « لغاش نود ةنس )١8( تيقب بلح ةيلصنق نم ةصح نإف

 ثيح ةريغصلا تالاكسالا يفو .(”اهنع لزانتلا يف ابغار ناك ىرخأ ةصحل

 بئان ىوس دجوي ال ثيحو « اهموسرو ةراجتلا نم ىبجي ريفو لام ال

 لصنق بئان بصنم ًالميل ةدنالوه لصنق ىلإ ءوجللا ىلإ فورظلا ضعب
 .2© سلبارط

 ةليسو ةيأ عابتا نع عروتيل مزتلملا لصنقلا نكي مل ةقيقحلا يفو

 (1) 0"ةمياوراعز 1. !ا/. مه: 0 : 20غ320(

 (2) الاوهمممت: 6:86 - 6طقماونلال - 8هينال, 5: 67. 22

 (3) 1هأ69 كاد 600801 لو 58ز 08. مخ. 336, 16 ةلماب 1666, 20 ثمن 7 )5

 ه4



 ,(١١تقوب دودحم هبصنم نأل عرسي نأ هيلع ناكو « ةورثلا ىلإ لوصولل

 نمو , هنومجاهي هل ءادعأ نم ولخت نكت مل اهاعري يتلا ةمألا نأ امك

 كالمو « ةلودلا ريتركس ىشخي هرودب وه ناكو .هبصنمب نوعمطي نيدوسح

 عقد ام اذإ هوملعي نأ نود هل افلخ انايحأ نولسري اوناك نيذلا «ةيلصنقلا

 راجتلا فلاحت . فورظلا ضعب يف اذه ىلإ فاضيو :ءربكأ نمث مهل

 نكمي ام لك عمج ىلإ عرسي لصنقلا ناك بابسألا هذهلو .هدض ريفسلاو

ظحاليو . اهل دودح ال مهضعب ةأرج تناكو . ةراجتلا نم هعمج
 «نوسام» 

 ,(9ةراجتلا هيساقت ام ىلع مهتقفش نورهظيو

 يف ارجات لمع يذلا ..هيفراد» رهظأ ذقف كلذ نم وضرلا نلقو

 ةيحانلا نم لصانقلا ىلع هفطع , بلحل ًلصنق حبصي نأ لبق « اديص

 لصأ نم « ١ نم رثكأ عقاولا يف مهيديأ ىلإ لصي ال» هنأل « ةيلاملا

 5 ل ءالمعلل نوطعي اوناك مهنإف ةرهدزم ةراجتلا نوكت امدنع هنأ ذإ

 الف «عئاضبلا ةميق ريدقت دنع بكارملا باتك نوشري اوناك راجتلا نأ امك

 اهل مهميوقت نوكيو ؛ةلمحملا عئاضبلا يثلث نع الإ لصانقلل نوحرصي

 ىضاقتي ال نذإ لصنقلاف ./  لداعي امب يأ «ةيقيقحلا اهتميق نم لقأب

 ىلع بعصلا نمف اذلو «ديازت يف تاقفنلا امنيب موسرلا نم ليلقلا الإ

 يف اببس اذه نوكي امبرو .«”«جرحملا لمعلا اذه لبقي نأ فيرش لجر

 ىلع بئارضلا ضرفو « ةمألا مساب ضورقلا دقع ىلإ لصانقلا ءوجل

 «ارياسكيات» هركذ امل ًافلاخت اذه ودبي امبرو «تاونس ثالث ًايئدبم لصنقلا ةدم تناك )١(

 لمغيو «ةايحلا ىدمل نيعي بلح يف نييسنرفلا لصنق نأ نع :١50 ةنس يف
 ةطاسوب

نأ ودبيو ؛تاكود )٠00”( نم برقي ام ايونس هل عفدي بئان
 تايلصنقلا ةيكلم رهأ 

 بئانو «ةايحلا ىدمل ائييعت ةيكلملا هذه ربتعاف ءارياسكيات ىلع ىلا دق ةيسنرفلا

 . مزتلملا لصنقلا ىوس ةقيقحلا يف وه ام هيلإ ريشي يذلا لصنتلا

 (2) !ه6088ممدكدممم له 8ه:مدممما هأ 8مصام كفلوجب مك, 63 )7

 (3) 0 'ةص/اورا: لا/. م: 338 - 1168 ممأعم دبع اوه همقناةام 06 أو القلتمم 1 تأ
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 .قحلا اذه لثم نوكلمي ال مهنأ نم مغرلا ىلع « مهنويد عفدل ةراجتلا

 نويد ىلإ ةيصخشلا مهنويد نولوحي اوناك مهنأ . كلذ نم ىهدألا لب

 ريخألا اذهل نكمي فيك نكلو « ريفسلا ىلإ نوكتشي راجتلا ناكو « ةمأ

 ؟()ةصاخلا هبئارض ةيابجل لصانقلا ىلإ ةجاحب هرودب وهو « مهتيامح
 ةمألا نع نابئان ةضورفملا ةبيرضلا تادراو ملتسي نأ ضورفملا نم ناكو

 عم نامهافتي اناك نيبئانلا نيذه نأ تبثأ عقاولا نكلو «٠ يه امهبختنت

 ةمألا مساب نويدلا تناك دقل عقاولا يفو .بعالتلا بيلاسأ ىلع لصنقلا

 تاطلسلا صلب ةدايز يف ًاببس تناك اهنأل « ةراجتلا قياضي ام رثكأ يه
 , ىرخألا ممألا هاجت نييسنرفلا راجتلا عاضوأ ىلإ ةءاسإلا يفو « ةيكرتلا

 تعفد بلح ةلكسإف .ةمألا راقفإ ىلإ ةفاضإلاب « اهسفن ةينامثعلا ةلودلاو

 .(5ًاشرق ("479 4) هتميق ام يأ . اهلصانق نم نينثا نويد يلاوتلا ىلع
 تبقارو « ةنادتسالا اهلصانق ىلع ةفلتخملا لودلا ترظح ببسلا اذهلو
 تقرغ يذلا لامعتسالا ءوس نوتأ يف اهتراجت عقت ملف « ةقدو ةدشب رومألا

 .©ةيسنرفلا ةراجتلا هيف

 (1) ااوووممز م: 87, 9 0

 رثكأو «. 117 ةنس «دارتسليد» لصنقلا لجأ نم ًاشرق )١4744( ةمألا تعفد دنقل (7)
 نم بلطب رمألا ةاوادم ةيليسرم باون لواحو «م744١ نانوبل )5١,0٠١( نم
 . حالصإ يأ تفقوأ ةيحلصملا «نييرب» ةضراعم نكلو «لصانقلا

 - ممل 0هصطلانال. 0063 مم قمم, 22, 23 !لوايقرمطتق 1650, 6116 مهن الهققمل, 2. 9

 لصتو .نطولا يف لوؤسم يأ مالعإ نود ةبيرضلا نوضرفي ةسنرف لصانق ناك دنقل (5)
 لصيو .نوجتحيو ببسلا نع نورسفتسي ةراجتلا باون ثعبي اهبرو ةرخأتم اهرابخأ
 طالبلا ىلإ اهدعب باونلا هجتيو .رهشأ ةتس وأ ةسمح ىضم دق نوكيو .باوجلا

 يف لصنقلا رمتسيو رمألا لوطي انهو . لصنقلا هضرف ام ءاغلإب نوبلاطيو نوكتش

 سأيلا لصي امدنعو .كلملا رماوأ ذيفنت نع ىضاغتي ام ًابلاغو .تيرض ليصخ
 . ةيضقلا ةعباتم نع نولزانتي مهنإف . ىصقألا هدح- ىلإ ةيليسرم باونب

 مى عطابوو ©همملان18/185.' 06ا|طقءهأأ 005. وحمام محاطنق 1

 .ٌبلح لصنق «هيغيف رييب» ةيضق ةيدجملا ريغ تاعباتملا هذه لثم نمو

 مه. 363. | ه0:8 لان 00م5اناؤأ لقلهم, 28 لانأ7 6
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 ىلع « ةصاخلا مهتراجتب كلذك نومتهي نويسنرفلا لصانقلا ناكو
 ةسراممب رمألا ءىداب يف مهل 22 ناك دقو « ةماعلا ةراجتتلا باسح

 اذه ناكو .هوعبات مهنأ الإ « كلذ نم اوعنم مهنكلو « (١١لمعلا اذه

 ًالدبف .«9تنافيللا يف ةيسنرفلا ةراجتلل حرج ربكأ  نوسام ديكأت بسحب
 لماوع مهسفنأ يف نوريثيو مهنوسفاني اوناك , راجتلا ةمهم مهليهست نم
 ناك امهم  هحلاصمب متهي لصنقل نكمي فيك لب . ءاضغبلاو دسحلا
 ةبيهلاف ؟راجتلا نيب تافالخلا يف ادياحت انما نركب نأ ةيئلا :قيخ
 , يئاضقلا اهساسأ دقفتو . ةلاحلا هذه يف عيضت ةقيقحلا يف ةيلصنقلا
 «ويفراد» يأر ناكو .©0(راجتلل برخم يراجت رامثتسا» ىوس دعت مل يهف
 دروأ دقو . اهنم مهعنم ءال مأ ةراجتلاب لصانقلل حمسي له لئس امدنع
 اديضو يلج لثمةريبكلا 00 نأ اهيلإ فاضأو « ةقباسلا ججحلا
 « ادرف )١5١0( نع اهددع ديزي يتلا . ةيسنرفلا تايلاجلاب جعت . رصمو

 بجيف « ةديدعلا هلغاشم طسو هتراجت ىلإ تافتلالا لصنقلا ناكمإب سيلف

 دحأل ًاكيرش نوكي يأ) ةيفخ وأ ةينلع ةراجت ةيأب لصنقلل حمسي الأ
 تايلصنقلا تاباينل حمسي هنأ الإ .«(رخآ رجات مساب ارجاتم وأ . راجتلا

 كلملا 0 اهيف بلطي ,م15484 ةنس يف كلملا ىلإ ةسنرف ريفس نم ةلاسر يف )١(
 نكي مل هن أ ىلع لدي اذهو .راجتلاك ةراجتلاب لمعلا نم لصنقلا عنمب رمأ رادصإ

 نوزجح ةلاسرلا يف درو امبسح اوناك مهنإ لب دعب ةراجتلا نم لصانقلا عنم دق

 .اهنمث فعضب اهئارش ىلع راجتلا نوربجيو «مه:زاحم يف عئاضبلا
 توما فرو, 1. |ا/. مط: 656 - 657. اهانه ل6 ا/. اهل6051/18 قلن 80أ.

 تاءافعإ ىلع لصحي نأ عيطتسي ءماكحلا رابك عم هتالص لضفب لصنقلا ناك (7)

 اذهو ع حبرم ريغ هاري ام الإ راجتلل كرتي الو .داوملا ضعبل تاراكتحاو ( موسرلا نم :

 لصانقلا ضعب نإ لب .«ةمألا باسح ىلع تابهلاو ايادملا فعاضي ناك ضرغلا

 .نييسنرفلا نم الدب ةقدانبلا راجتلا دعاسي ناك نييسنرفلا

 88, 82. 11ةوومم. 2: 0

2( 
 (3) اناومومم: م: 1

 (4) 5" ةصباوينبب !1/. م: 332 - اة موه... .ممالعاع, )لا 205

 هوةا/



 , ةراجتلاب اهباون لمعي نأ . اكعو توريب :ةيروس يف اهنمو « ةريغصلا
 مهل نوكي ىتح « ةيمسرلا ةفصلاب نوبلاطي راجت» عقاولا يف مهنأل

 مهتراجتب مايقلا نم اونكمتي ىتحو « كارتألا نمو مهينطاوم نم مهمارتحا
 نومدقي مهو « ديحولا دروملا يه ءالؤهل ةراجتلاو .ةلوهس رثكأ ةقيرطب

 بكارملا لوصوو . اهنحشو عئاضبلا غيرفت مهتبقارمب ةمآلل ىلج تامدخ
 .()«اهرفسو

 سردت نأ لواحت مل ةسنرف نأب ًانّيِب انل حضتي . مدقت ام لك نمو

 نوكت نأ ىلع ةلمعغ امتإو ؛ اهب دتقت ملو « ةيقدنبلا ةيلصنقلا تاعيرشتلا

 , لمعلا يف ةيوفعلا ةجيتن ىتأ دق اذه نوكي امبرو .ةصاخلا اهتبرجت اهل

 قزامو ءىواسم يف تعقو كلذبو . بصعت وأ دصق نع ال ميظنتلا مدعو

 نم لوألا بفنضتلا ىلا اهنف :ةراجقلا تاور ةيلدونا اضاف كتلعرأ
 رشغ سداعلا نرقلا ةياهن ذنمف . سأيلا دح ىلإ .رشع عباسلا نرقلا

 ًارمأ كلملا ردصأ ًاريخأو 29 طالبلاو ةيليسرم ةيدلب ىلع ىرتت ىواكشلاو

 ايم اويركي أ لصانقلا ىلع نأب» .« م1514 ةنس _ويام رايأ ٠١ ىف

 ام اذإو . ضيوفتلاب كلملا مهل حمس اذإ الإ . مهماهمب لبقتسملا يف

 نيمزتلم اونوكي الأ طرتشي نيذلا مهيضوفم نع نولوؤسم مهف اذه ثدح
 نارسخو مهل توملا ةبوقع ةلئاط تحت « تايلصنقلا كلت موسرل ًايلام
 لصانقلا ىلع مرحي . تابوقعلا سفن ةلئاط تحتو . مهتايلصنقل لصانقلا

 راجتلا نم ةيراجت ةمهم ةيأ لوبق وأ « مهريغل وأ مهل ةراجت ةيأ يطاعت

 كلذبو « ةنوكملا تاكرشلا ىغلتو . بصنملا يف ءاكرش وأ « نيرخآلا

 .ضراعي نأ يهدبلا نمو .27(لبقتسملا يف نماضتلا ءاكرشلا عيطتسي ال

 ١١ رارق كلذكو « قرو ىلع ًاربح يقبف ءرمألا اذه تايلصنقلا كالم

 (1) اطنل, 5: 336, ممهلءاو اللا )00(

 (2) ©9الهر5 8قوهمثفو ةان 80إ/ هن 1613, فه 3 )0

 (3) 8. )ل. موه . 508. 16738, عما 170 - 31 2م

 هو



 راقم يف ةماقإلا ىلع لصانقلا ربجي يذلا ء م١154 ةنس -ويلوي - زومت

 ىفتكاو . (١)ةيسنرفلا ةمألا مساب ةنادتسالا ايمسر مهيلع مرحبيو 2 مهلمع

 . ًاحضاف مهكولس ناك نيذلا نيمزتلملا  لصانقلا ضعب ءاعدتساب طالبلا
 .(9ةيوق مهدض ىواكشلا تناكو

 ةرادإ حالصإ ريبلوك لواح امدنع الحفتسم رشلا ناك دقلو
 رارق ردصأف « مازتلالا ماظن نم تايلصنقلا صيلختو . تالاكساإلا

 ١ يفو .ماكالهو 2 م6 يف نيرارقب هعبتأو 3 ما ماعل سلجملا

 7 قاحتلالا تنافيللا يف تايلصنقلا كالم عيمج نم بلط تارارقلا هذه

 نكمي اناف كالذل اومدقي نأو . مهسفنأب لمعلا اوريديل ًاروف مهفئاظوب

 مهسفنأ نوقباسلا لصانقلا عنم مث . تاضيوفتلا عيمج تيغلأو . هفرص

 نع لقت ال ةمارغ عفد ةلئاط تحت « ةيلصنقلا مهلامعأ 00

 « بصنملا اذهل ءافكالا نييعت يف قحلا كلملل حبصأو « ةريل ,٠١
 يتيلصنق كالم لواحو .مرمألا اذه ذيفنت ىلع فارشإلا ريفسلا 00

 مل مهنكلو' « مهتايلصنقب ظافتحالاو « مهقوقح نع عافدلا اديصو بلح

 ةيلصنق كالم يفوت امدنعو .«؟اهترادإ يف ًاتقؤم ءاقبلا يف الإ امرحجني

 نا رار نكد ةيرضملا وللا هيرب سم فظن: تزقم لح
 ىلع ءارجإلا اذه (هلوينيس» ممع هتافو دعبو (©ءاشي فيك اهب فرصتي

 (1) ذه قل رقانأق. 88و. ١! لود !مقامانقلأموو, عوأ 729 - ةاةقومم: م: 2 ش )غ1(

 2( او 285 ©تاممأمو 06 5. زا. 320265665 ُه 1/3: ©م/, ©همقانا ل'خاعم ) فز

 6 06:06 1613. ُْثُك, 363 - 8ةممهوأ لق 8همأم) ©مموناو ل" ةاوم 1684.

 8ةممهأ لو 8عقرممزر0 ©هنتكانا لكاوم 1839.م. 00110

 (3) مررقأ له 7 لانأاهغ 1665 , خذه. 132 ةممقأ له 13 ممانأ 1675. مهي 2. ) 5

 ,لثم اديص 5 6 59155085 كوسيسو» لثم 5

 ٠ 8 - 5مدباورع. ال, مه: هقف )4(

 .ةيسنرفلا تنافيللا ةكرش ىلإ ةيلصنقلا هذه مازتلا ريبلوك ىطعأ دقل (0)

 مة. 06 اه [/80م8. 8 7 489. 0أ 358 - 360 - 11600أ18 ان, 8 © همت موورلأ لان |هلبقمأ
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 ةيريتركسب ناطبترم اهب عتمتلاو اهتيكلم نأ نلعأو . تايلصنقلا عيمج
 يف تايلصنقلل ةصاخلا ةيكلملا ىلع ًايئاهن يضق كلذبو .«'ةلودلا
 - . تنافيللا

 اهتايلاجل اهترادإ يف ةطبختتم ريست تلظ ةسنرف نأ قبس امم ظحاليو
 حضاو اهل يرادإ عيرشت ىلإ لصوتت ملو . نرق نم رثكأ تالاكسإلا يف
 : لوقلا قكميو» يقع مراعلا نرقلا نم ريخألا ميرلا نق"ألا +. .ءلاعملا
 -ربمسيد لوألا نوناك ؟©و « م١1 يف نيرداصلا ةيرحبلا يرمأ نإ

 ميظنتلاو « تالاكسإلا ةرادإل ةيسيئرلا سسألا ناعضي ء م588١ ةنس

 عضو يف ديفتسا دقلو (”ةمألا عم هتاقالعو لصنقلا فئاظوو . يلصنقلا

 راجتلا براجت نمو « اهبراجتو ىرخألا ممألا تاعيرشت نم دعاوقلا كلت
 ةمألا تايلصنق نع «ويفراد» ةركذم ىلإ عجري يذلاو «٠ مهئارآو لصانقلاو

 دق اهب ىتأ ام مظعم نأ فرعي « 158٠١ ةنس يف . تنافيللا يف ةيسنرفلا
 , 7ةلودلا هتنبت

 نإف « ةديدجلا تاميظنتلا بجومبو .رشع عباسلا نرقلا ةياهن يفف
 . يضاقلاو . ةيكلملا ةطلسلا لثمم وه راجتلا ىلإ ةبسنلاب ناك لصنقلا
 نم هدرت يتلا تاميظنتلاو رماوألا ذفني نأ هيلعو . ليلدلاو .٠ يماحلاو
 اهنلعي مث « هل اهتءارق قيرط نع «ةمألا سلجم» ل اهغلبي نأو . نطرلا

 (1) طاق. 8 7, 491, ط61. 437 - 41 001(
 دقلو .رشع نماثلا نرقلا يف ىرخأ تاييظنت تاغيرشتلا كلت ىلإ فيضأ دقلو )7١(
 ماكحو .تالاكسإلا يشتفم تاييظنتو .سلجملا تارارقو ةيكلملا رماوألا تعمج
 ةينيطنطسقلا يف كلملا ريفس لئاسرو «ةيرحبلل ةلودلا ريتركس تالسارمو « سنفوربلا
 ةراجتلا ةفرغل ةيخيراتلا تافيشرألا يف تظفح ةدحاو ةعومجم يف (م1740-1541)
 تاللاكسإلا ميظنتل يسيئرلا ردصملا ريتعتو . 86هاروأا 66061306 615 مسا تحت.

 ./١ قراهم - 8تاناك, 8: 1 .ةماه ماسقأ ةتس ىلإ ةمسقم يهو

 (3) ا/, 0ميصياوينزع, ا/, مم: 336-319 - !/18همم0أ68 دان 185 201811338. 5
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 تاتا دحر جحتحسا» نبيع وغياب حطت حاط تاس سم
 عيمج لصانق نأش كلذ يف هنأش ًافلكم ناكو .ةيلصنقلا ةيراشتسم يف

 ةحالملاب ةصاخلا دعاوقلا عابتاب اهباحصأو نفسلا ةنبابر مزلي نأب « لودلا

 ةلاح يفو . راجتلا نيب ماظنلاو نمألا نع ًالوؤسم ناكو . غيرفتلاو نحشلاو
 يف نيزوجحم مهيقبي نأ هتعاطتساب هنإف « مهضعب نم رهظي حضاف كولس

 نأ هنكمي « ةرطخلا تالاحلا يفو .تامارغلا مهيلع ضرفي نأو . مهتويب

 ةنطابقلا عيمج ىلعو ةسنرف ىلإ ةدوعلا ىلع ةمألا باون ةقفاومب مهربجي

 .ةريل )60١( مهميرغت ةلئاط تحت رمألا ذيفنت نفسلا باحصأو

 ةدنالوهو ةرتلكنإو ةيقدتبلا لصنق وه امك - يسنرفلا لصنقلا ناكو

 يتلا « ةيندملا اياضقلا يف لصفلا هتعاطتساب ناكو . ©ةراجتلل ًايضاق ههريتو

 تفنؤتسا اذإو ..ايئادب ذفنت هماكحأو « ةريل "600 لا اهتميق زواجتت ال

 ال هنإف « ةيئانجلا اياضقلا يف امأ . سنفوربلا نالرب مامأ نوكي كلذ نإف

 ةلاحلا هذه فو « ةيدسج تابوقع ىلإ يدؤت ال تناك اذإ اهيف فانعسا

 لوأ يف ةسنرف ىلإ مرجملاب ثعبيو « ةثداح اب ملعي لصنقلا نإف « ةريخألا

 نأ لصنقلل زوجي الو . ةيليسرم ةيلاريمأ لبق نم هتمكاحمل ء فداصي بكرم

 نكلو ءراجتلا ءاهجو نم ةعبرأو « ةمألا باون هعمو الإ يئاضقلا هلمعب موقي

 بعصلا نم هنأ ذإ « ةريبكلا تالاكسإلا يف الإ قبطت نكت مل ةدعاقلا هذه

 ناك يتلا تابوعصلا نمو . ةريغصلا تاالاكسإلا يف ددعلا اذه لثم رفاوت

 ءالدإلا نوضفري اوناك دوهشلا نأ « يئاضقلا هلمع ءانثأ لصنقلا اهب مدطصي

 يذلا (م7١7١ ةنس ليربأ  ناسين )١7 رمأ ردص مث نمو « مهتداهشب

 نيب عازنلا ةلاح يفو .ةريل نيرشعب ءالؤه ميرغت قح لصانقلا ىطعأ

 « ةيليسرم ةيلاربمأ ةمكحم ىلإ عوجرلا نيفرطلا ىلع نإف « راجتلاو لصانقلا

 مهاواكش نولمحي اوناك نيمصاختملا نأل ءرمألاب تبت ام ًاردان ةمكحملا نكلو

 ىلإ عجري يذلا ,م١1140 ةئس ةيرحبلا رمأب ةددحم لصانقلل ةيئاضقلا لامعألا نإ (1)

 ش . ةينايثعلا ةيسنرفلا تازايتمإلا
 0مئاوم - هين , ه: 172 - !اوهمموز هم 152 - 3
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 لحت مل اذإ , هسفن ريزولا وأ . سنفوربلارماو . ةراجتلا ةفرغو « ريفسلا مامأ

 يف بلح لصنق ويفراد بتكي امك - ًايئاد ًامولعم نوكي نأ بجيو» ةلكشملا
 يف ًايضاق تقو لك يف ناك ةسينكلا يروخ نأ  رشع عباسلا نرقلا رخاوأ
 الإ .©0«راجتلاو لصانقلا نيب موقت نأ نكمي وأ موقت تناك يتلا . تافالخلا

 .تالاكسإلا يف مالسلا ظفح ىلع دعاست تناك ام اردان هماكحأ نأ

 نإف ءراجتلا عم عازن.يف ًابلاغ هعضت لصنقلا ةطلس تناك اذإو
 اهنأ وأ « نيفرطلا نيب تاقالعلا مزأت هجو يف فقت تناك هتيامح ىلإ مهتجاح

 ةروصب عقاولا يف ناك لصنقلاف « ًاعيرس اهنيب بيطلا ماجسنالا ديعت تناك
 صلبلا عنمل . «ةمكاحلا تاطلسلا»و . اشابلا عم تاضوافم يف ةمئاد

 ةهجوملا تاناهإلا ةبقاعمب ةبلاطملاو « ةرئاجلا موسرلا ءافيتساو . تامارغلاو
 هبجاو نم ناك دقل .ةراجتلل ةديدج تاليهست ىلع لوصحلاو . راجتلل
 عيسوت ىلعو « ةسفانملا ممألا باسح ىلع هتمأ ةراجت ةيمنتل لئاسو نع ثحبلا

 نإو . اهيف ةديدج ةيعون نم علسو عئاضب لاخدإو « ةيراجتلا اهتاقالع ةرئاد

 عم مهتالسارمو ةيرحبلل ةلودلا ريتركس ىلإ لصانقلا نم ةلسرملا تاركذملا
 ًاريخأو . تامهملا هذه ةيدأت يف ةريبك ًادوهج نولذبي اوناك مهنأ نيبت « ةفرغلا
 وهف .دشرملاو حصانلا رودب راجتلا نم برقلاب موقي نأ لصنقلا ىلع ناك دقف

 نكي مل) تالاكسإلا يف بابشلا راجتلاو نيضوفملا نم انس ربكأ ةماع ةروصب
 تاداعب ملع ىلع وهو , «)(هرمع نم نيثالثلا زواجت نمل الإ ىطعي بصنملا
 نأو « هتبرجت نم مهديفي نأ هيلع ناك مث نمو . اهيف ةراجتلاب ريبخو « دالبلا
 رماوألا ردصي نأو « مهتراجتلو مهل ةئيسملا ةصاخلا مهتاسفانمل ًادح عضي
 .نيشتفملاو ةراجتلا ةفرغ تاهيلعت ىلإ أدنتسم « مهلمعل ةمظنملا

 هل صصخ دق ناكو . كلذ ىلإ انرشأ (ى ةريبك لصنقلا تاقفن تناكو

 (1) اف مصباواناعب الإ. 8: 4. 2ع(

 (2) !اههدمم. 5: 151. ااا(. فما. | لو انشبعؤ - 1 6
 .ماكما ةنس ةيرحبلا رارق نم )١( دنبلاو « عساتلا لصفلا
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 ويفراد ىصوأ دقو « هتجاح دسل هتلكسإ نم ةرداصلا عئاضبلا ىلع /7 مسر

 يف رمألا هيلع ناك |ب ةوسأ . تالاكسإلا عيمج يف / ىلإ هعفر ةرورضب

 « م١154 ةنس ىلإ / - /” نيب بذبذتي رمألا يقبو . ةرهاقلا ةلكسإ

 .اهنوبجي اوناك يتلا موسرلا عيمج تيغلأو « ةتباث تابترم لضانقلل ددح, ثيح

 تاقفن دستل ةراجتلا ةفرغ حلاصل ةلومح مسر ميقأو « ةيسنرفلا بكارملا ىلع

 « م1598 ةنس - رياني يناثلا نوناك 57 يف سلجملا رارق ءاجو . لصانقلا

 بلح يف لصنقلل ةيصخشلا تابترملا تناكو .(2تاقفنلا كلت لصفيل

 .ةريل )٠٠١"( اديص يفو « ةريل ("ه0٠٠)

 « تالاكسإلا ةرادإل ةماعلا دعاوقلا تددح دق ةيكلملا رماوألا نأ عمو

 ةمألا نولمحي اوقب لصانقلا نإف . امل ةلصفم ةراجتلا ةفرغ تاييظنت تتأو

 ءامسأ تحت نولمعيو ةراجتلاب نولخدتي اوقبو « ©اهب اهل ةقالع ال تاقفن

 (1) ااةقددم: ةمدو»6 2 : لي امك ةلصنقلا تاقفن تعزو دقل (0

 ةلئامم روجأ لزتملا راجيا ايادحلا لجر ماعط لصنقلا تاقفن

 لصانقلا باونل ريتركسلا تاقفن:- نيدلا ةصاخلا

 ريغ تاقفن - مدخلاو نامجرتلاو

 ةيداع سبالملاو
 ةيلصنقلا

 ةيلصنقلا كلام لئتنق ديسلل ١١ ٠ 00 لل 5٠٠٠ ادذيص

 ثوردنكسا لصنق بئانل د". 0 4دعلا 0 ؟"ه.١٠6 بلح

 سلبارط لصنق بئانل

 . طقف دريل م0 يه تاقفنلا عيمج سدقلا

 , تاقفنل ةريل )460٠( هل نيع يلا بلح لصنق لسرأ م١٠17 ةنس يف ()
 )١١741( ىلإ لصؤ «هتاقفنب ًاباسح ةفرغلا ىلإ هتيلصنق

 تاقفن (4194) ابنم ةريل

 - مامأ زيمتم رهظمب رهظي نأ ديري ناك يسنرفلا لصنقلا نأ ىلإ عجري اذهو .ةيداع
 "56م



 .(7حابرألا مهعم نومساقتي نينيعم راجت حلاصل وأ 3 ةراعتسم

 ًازكرم رشع عباسلا نرقلا يف تناك ةيروس نإ . لوقلا ةوفصو
 ناكو .اديص يف اهتيناثو . بلح يف امهادحإ « نيتيسيئر نيتيسنرف نيتيلصنقل

 قيرفت نود لمحي . رشع عباسلا نرقلا نم ىلوألا نينسلا ىتح بلح لصنق
 اهرقم تذختا ةيسنرفلا ةيلصنقلا نأل . سلبارط وأ بلح يف لصنق بقل
 ناك هنإف « نيتنيدملا ىدحإ يف ميقي لصنقلا ناك امدنعو سلبارط يف لوألا
 تدجو نأ ذنم يأ « 1516 ةنس ذنمو .©0ىرخألا ةنيدملا يف هل الماع عضي
 ىرخأو . بلح نم ةرات نيعي ناك سلبارط لصنق بئان نإف اديص ةيلصنق
 يلصنق لماع لوأ نإو .راجتلا نم نايحألا بلغأ يف ذخؤي ناكو « اديص نم

 ىلإ م4١7١ ةنس لسرأ يذلا « «رالوب رييب» ناك ؛« ةملكلل قحلا ىنعملاب

 .©ةيلصنقل أرقم م١177 ةنس يف تدغ يتلا « سلبارط .

 لصف يذلا تقولا وهو ء م1516 ةنس يف اهتالجس أدبتف . اديص امأ
 8هاالن»و ركذ دقو .ةيروسل ةماعلا ةيلصنقلا نع ةلكسإللا هذه كلملا هيف

 بئان اهيف ناك هنأ ىلع لدي ام دجي مل هنأ « ما١ا/ا#١ ماع يف اهراشتسم

 ىتح « ةريخألا ةنسلا هذه نمو . م1555 ةنس لبق نوميقم راجت وأ « لصنق
 ةباينل نيعي يذلا وه . سلبارط يف هبئان وأ بلح لصنق ناك ء م1516 ةنس
 .اديص ةيلصلق

 . تازايتمالا بجومب مهيلع مدقتم هنأ ةصاخبو نيرخآلا لصانقلا

 مق, 305, 5 78/5 0

 (1) 88, 26, 8 06 6و50618 1671, 29 1805 1672, 26 هال 1681 - 88, 2, 3, 6115681605. ) (١

 حلاصل سلبارط يف لصنق بئان وه تمانمهون وروك كاج ناك اهمال ةنس ف )0

 اهيف دجو «فيرب ود يرافاسو ريفسلا اهب رم امدنعو .بلح يف ميقملا «هينير ناج»

 م8١11 ةنس يف بصنملا اذه ذامي ناكو . ©٠١٠١ ةنس يف كلذ ناكو «لصنق بئان

 طقئاوو - عم. 2: 168. .مهكرات هقريج» ماكك١ ةنس يفو «هينوب دولك»

 (3) أطال. مممد»عه, ا! ةضآل
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 « سدقلا يف ةيلصنق ةماقإ - ًاقباس  اندهاش امك  ةسنرف تلواح دقو

 .0 لمدقلا ىلإ حصفلا دايعأ ءانثأ هجوتي ًابيرقت ماع لك يف ناكو « سدقملا

 فصتتم يف عازن ىرج دقف . توريب ةيلصنق ىلإ ًاريخأ ةراشإلا نم دب الو
 يف ةيلصنقلا موسر لوح « بلحو اديص يلصنق نيب رشع عباسلا نرقلا
 يبأ ىلإ ةلكسإلا هذه يف ةيلصنقلا ةباين تحنم نأب رمألا ىهتناو ٠ توريب
 توريب تلصفف . لحي مل فالخلا نكلو ؛« م568١ ةنس يف « نزاخلا لفون
 .©0 م1558 ةنس يف اهيلع اللصنق لفون يبأ نييعت ديعأو . بلخو اديص نع

 نم مغرلا ىلعو داعت مث ىغلت تناك لب « ةمئاد قبت مل توريب ةيلصنق نكلو
 ةيلصنقلا بصنم يبنجأ لجر يلوت تعنم . م1588 ةنس تاييظنت نأ
 نزاخلا لآ ىقبأ « نانبل ةنراوم عمهتاقالع ىلع ًاصرح كلملا نإف « ةيسنرفلا
 . ©رشع نماثلا نرقلا لئاوأ ىلإ بصنملا اذه يف

 ةنس ذنم . بلحب ةطبترم ةيلصنق ةباين تدغ دقف « نوردنكسإلا امأ
 مل انيب ءمااثا ةتس ذنم اديصب ةطبترم ةيلصنق ةباين ةلمرلاو « ما

 .(©0م11/77* ةنس ىتح ةيلصنق ةباين اكع حبصت

 ءًافعاضم ًارود ًأذِإ بعلي ناك ؛هتيسنج تناك امهمو ةماع لصنقلاف
 يف ةداع ةعمتجم اهدوجو بعصلا نم تافص هصخش يف عمجي نأ بجيو
 . .ريبخلا رجاتلاو . رهاملا يسايسلاو « مزاحلا يرادإلا ةيصخش :هسفن لجرلا
 ةسنرف يف مهمظعم راتخي ناكو .نيردان نوحلاصلا لصانقلا ناك مث نمو
 «يجام» و «نوميرب»و «ناوطنا» رسأ لشم «ةيليسرم ةيسنفورب رسأ نم

)0( 
 (4) ماو. م: 8

 -ربوهلتسير و .78/- ص ةينؤراملا ةفئاطلا' خيرات يبيودلا ىلإ عجري )0,

 1١548 -١88. ص ةسنرف ديلاقت
 .ا١ا/له _ ا5ا/ ص - ربوهلتسير ةشز

 ١ (4) كدقاوم - ظهير مم / 169 -0 )غ١



 تاداعل مهتفرعمو . يراجتلا ناذيملا يف مهتربخ نأل «روريماللادو «ربافلا»و

 ع رشع عباسلا نرقلا ةيابن يفو . 0 نم قمعأو عسوأ تناك ٠ دالبلا

 راجتلاف « ءًاقفوم نكي مل مهرايتخا نأ الإ ,نييسيرابلا ضعب انايخا لمي ناك

 ةفرغلا تناكو . مهتاداع نع ءابرغ مهنوكل .مهعم رمتسم عازن يف اوناك

 اوملتسا نيذلا لصانقلا لصأ ناك |مهمو .مبنم اهرذحو اهظفحت يدبت

 مهضعب نإف ء رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف « ةيروس تالاكسإ

 اوسنارفو « ةكيب اوسنارف زرب بلح يفف « ةريخلاو ءاكذلاب ًازيمتم ناك

 ناكو .مهريغو «هيدناتيب ناوطنا» اديص يفو ءويفراد نارولو « نوراب

 هل ةصصخملا ةينوناقلا ةدملا نم رثكأ , هلمع يف رمتسي ريدقلا لصنقلا

 كلملا عفدي ناك هتمهم يف لصنقلا حاجن نأ يأ « (2تاوتس ثالث يهو

 . ()دح امنود هتمدخ ةدم ديدمت ىلإ

 ةسسوؤملا امأ , ةيروس يف ةيسنرفلا ةيلصنقلا ةسسؤملا صخي ام اذه

 امدنع ماهم ة ةنس لنم ماشلا دالب يف تماق دقف ,ةيزيلكنإلا ةيلصنقلا

 يخاون» ىلع ًالصنق «رتسوف راشتير» «نرويريه» لوألا ةرتلكنإ ريفس نيع

 انيأ ىرخألا تاالاكسإلا عج «سدقلاو سلبازطو ةامحو قشمدو بلح

 يف امأ .(©2سلبارط يف ميقي ن أ هرمأو «نيطسلفو ة ةيروس تاعطاقم يف تناك

 .هتلحر يف «يربوين نوج» قفار يذلا «تيراب نوج» لمع دقف ءبلح

 .(ماه/85 ةنس هتوم ىتخ اهيف يقبو 2م16.1* ةنس يف

 (1) ااهمعمم. 8: 267 - 0'ةصئاوان» الا, 5 )01(

 -159437) تاونلس سه «نوبماش» ديسلا بلح يف اهلصنقب ةسنرف تظفتحا (”)

 نيرشع يف اديص رث لو مال ال- )1١594 تاوئس رشع «نالب» ديسلاو ؛( 1

 .«روربمال» ديسلاو «ليتسا» كيسلا امه «نيلصنق ىوس (ماالا١- )1١590 ًاماع

 الادمعمم: 5: 245, 7

 (3) ل/همه, مب 5 : 2١

 ىف |
 (4) اطلقت مم 5
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 شنت تناك ..مهباونو لصانقلاب ةلثمتملا ةيزيلكنإلا ةيلصنقلا ةسسؤملاف
 اهيلإ يتأت وأ « ةيزيلكنإ تايلاج اهيف ميقت يتلا ندملاو ءىناوملا ففلتخم يف
 «نروبريه» نأ نم مغرلا ىلعو .كلذل ةرورض تدجيو اذإ ةيزيلكنإ بكارم
 « الثم بلح لثم ىربكلا زكارملا لصانق نإف ء لصانقلا نييعت قح لخأ

 يتلا « ةريغصلا تايلصنقلا تاباين انيب . ندنل يف ةكرشلا مهنيعت تناك

 نم وأ ريفسلا لبق نم ألمت تناكف . بناجأ وأ نويتنافيل اهسأر ىلع ناك

 مهفيو .رتسوف نييعت دعب عبطلاب اذه نوكي نأ دب الو . بلح ىلإ سلبارط

 ةكرشلا ةراجتل اًرظتنم ًازكرم تدغ بلح نأ « «نوسردناسو تالسارم نم.
 عاطقنا نود لصانقلا عيمج ءامسأ عبتت نكمي ةقيقحلا يفو .م1885 ةنس يف

 تناك ةيلصنق ةباين وأ « ةيلصنق نأ لمتحملا نمو .(9خيراتلا كلذ ذنم

 ىلإ يسيئرلا ةراجتلا زكرم لقتنا نأ دعب . سلبارط يف نيعم نمزل ةمئاق
 عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ةكرشلل نكي مل عقاولا ينو .2©2بلح

 2 نوردنكسإلا ادع ام . يروسلا ءىطاشلا ىلع ىرخأ تاسسؤم رشع

  .()اكعو اديص يف ديكأتلاب نورجاتي اوناك اهيلثمبو اهئاضعأ ضعب نأ عم

 مذه يف نييسنرفلا لصانقلا ةيامح تحت نولمعي اوناك مهنأ لمتحملا نمو

 اعضو اوبستكا دقلو « اليثمت رثكأ اوناك اندهاش امك نويسنرفلاف . نكامألا

 طحلاو هتمواقم ىلع نيرداقب نويدنالوهلاو زيلكنإلا نكي مل « ةقطنملا يف ًادئاس

 .(© هنأش نم

 . ةكرشلا خيرات يف اهمهأ بلح تناك 2 ةروجأملا ةيلصنقلا فئاظولا نمو

 « (هيلج) رالود (؟ةه0٠) بلح لصنقل عفدي ناك هنأ ىلع لدت قئاثولاف

 (1) اطاو. ظ: 7 )1(

 (2) طله, مظ:75 6

 (3) اطال. م: 77 ةفإ

 (4) |50 |6 ١

)6( 5 5) 
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 مث 2 ما151549 ةنس يف (هينج) رالود (5"١٠٠)و 2 ما5١51 ةنس ف ًايوننم

 يطعأ « كلذ ىلإ ةفاضإلابو . (هينج) رالود )7٠١١( ىلع ةميقلا تيبثت ررق
 رالود (١060)و « )٠٠٠١( اهردق ةيونس ةبه « ما١٠517 ةنس دنم لصنقلا

 نم لضفأ تابترملا هذهو .اهنم هتدوعو « ةيكرت ىلإ هرفس تاقفن (هينج)

 زيلكنإلا لصانقلا لعج ام , نويسنرفلا لصانقلا اهاضاقتي ناك يتلا كلت

 « تالاكسإلا عيمج يف مهيسفانم نم رثكأ مهتهبأو مهسفنأ راهظإ ىلع نيرداق

 .(2)بنج ىلإ ابنج اهيف اوناك يتلا

 باون نإف ءالثم سلبارط لثم بلح نم ةيمهأ لقألا تايلصنقلا امأ

 مسر 17 ةبيرض نولوانتي امنإو ءأرجأ نوقلتي اونوكي مل اهيف لصانتقلا
 يتلا . ةكرشلا ءاضعأل ةدئاعلا علسلاو عئاضبلا عيمج ىلع عفدت « ةيلصنق

 كرمجلاو ةلكسإلاو ةكرشلا نيب ءاطسو اولمعي نأ لباقم « مهئناوم نم رمت

 .«”اهرومأ اولهسيو « ةكرشلا ةراجت اومحي نأ يأ . نيرخآلا نيفظوملاو

 هيف دهعتي ًائيمي مسقي نأ هيلع « لصنق بصنمل بخختني ناك نم لكو
 . ةيلام تانامض مدقي نأ هيلع ناك امك « هتمدخ ةدم ةليط كولسلا نسحب

 دقو .(هينج) رالود (0000) «م1519 ةنس يف اهنع عفدي ناك الثم بلحف

 رالود )5٠٠( مهنم دحاو لك . ءاقدصأ ةرشع ماعلا كلذ يف لصنقلل اهمدق

 « صاخلا مهباسحل ةرجاتملاب لصانقلل ءدبلا يف حمس دق هنأ رهظيو . (هينج)

 « م574١ ةنس ذنم نكلو « ةسنرفو ةيقدنبلا لصانق عم اذه ثدح اك

 ماع ةكرشلا دوجو ةيابن ىتح لوعفملا يراس رارقلا يقبو . كلذ نم اوعنم

 بلح نم «سكتيتسيه» لصنقلا يعدتسا ء« م١٠ ةلبس قو .مل6

 .27نيناوقلل افالحخ رجات هنآل

 نم ةدودحم ةدملو . مسالاب يرجت لصانقلا تانييعت عيمج تناكو

 (1) طاهر مب 217 - 8 ش )0غ(

 (2) اطلهز مب 7 )7

 (3) زلم: م: 8 : ٠ ف

2-0-8 
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 1 ا ل ١ نيب حوارتت « نينسلا

 يأ لزعت نأ ةكرشلا قح نم ناكو . تهتنا دق مهتدم نأل . مهلحم لحأ

 وأ توملا ناك دقل ةقيقحلا يفو .(2هفرصت ءوسل تقو يأ يف ء« لصنق

 ىوكش كانه نكت مل اذإ « هبحاص نم بصنملا نارغشي ناذللا امه ةلاقتسالا

 ددمي « هلجأ نم ْنِيع يذلا لمعلل لصنقلا ةيحالص توبث نأ يأ  هدض

 وأ نيرشعل بصنملا اذه أوبت نم ددع نأ ىتح « يعيبط لكشب هلمع ةدم

 وأ « بيغتلا وأ توملا ببسب عاطقنا ثدح اذإو .ًاريبك ناك ًاماع نيثالث

 بئان ًانايحأ نيعي ناك ةينيطنطسقلا يف ةكرشلا ريفس نإف ءرخآ ببس يأ

 .«”راجت ةسمخ نم ةفلؤم ةنجلل بصنملا ملسي ناك ًانايحأو « ًاتقؤم لصنق

 يوذ ًالاجر ثالاكسإلا يف ةيلصنقلا بصانمل يقتنت ةكرشلا تناكو

 ىتح «ةمكاحلا تاطانشلا عئابطو ءدالبلا لهأ تاداعب ة ةفرعمو «ةيافكو ةريخ

 نأ .نكمي ال ثيحب ًايفك ناك هنمز يف بلح لصنق نأ ركذي «زيدناس» نأ

 .©لعاف وه امم لضفأ لكشب هناكم ألمي دحاو دجوي

  لصانقلا نأش كلذ يف هنأش « يزيلكنإلا لصنقلا ناك دقلو

  رهاظم نم رهظم لك يف اهلثمو « ةيزيلكنإلا ةيلاجلا سأر وه « نيرخآلا

 بجومب اهدارفأ تاموصخ يف يضاقلاو « اهنع عفادملاو اهيماح وهو « اهتايح
 قوقحلا مازتحا .نامض لصنقلا ىلع ناكو . فرعلاو ةرتلكنإ نيناوقو تازايتمالا
 ةكرشلا رماوأ ذيفنتو « ةينايئثعلا ةلودلا عم تاقافتالا يف زيلكنإلا اهلان يتلا

 امك .؛فئازلا دقنلا داريتسا لثم «لامعتسالا ءوس ىلع ءاضقلاو ءابتارارقو

 ةفالس ىلع انيمي اومسقي نأ ىلع راجتلاو بكارملا ةنبابر مزلي نأ هيلع ناك

 (1) اطنمز مر مم 218 - 9 )3(

 ةنس يف « مسا يعدتسا امدنع طقف رشع نماثلا نرقلا يف رمألا اذه ثدح
 ٠ . م1ا/55 ةنس يف اهداه» كلذكو .«بلح ةيلصنق نم .ماالاك

 , (2) ناو: 5: 9 )309

 ةفإ
 (3) ةهيحضرو: م: 6 ش

 584 تايلاجلا



 نيناوق اومرتحي نأو « ءانيملا ىلإ ةلومحملا علسلا عيمج تالاخدإ ةحصو
 نع ًالوؤسم لصنقلا ناكو .ءانيملا يف بكارملا كولس نسحو . ةحالملا
 . مهنيب تاموصخلا يف لصفلاو ءهلاجر نيب نسحلا ماظنلا ىلع ةظفاحملا
 هيلعف .وعري مل اذإو . فرحنم نطاوم يأ حالصإ لواحي نأ هيلع ناكو
 قاروألاو تالجسلاب ظافتحالا لصنقلا ىلإ بلط دقلو .هنطو ىلإ هلاسرإ
 هتورث نأ نم دكأتلاو « هتيلصنق دودح يف تومي يزيلكنإ لجر يأب ةصاخلا

 ضرف ةرورض لصنقلا ىأر ام اذإو .نييقيقحلا هتئرو ىلإ ًالعف تداع.دق
 ىلع مادقإلا وأ . ةكرشلا لام نم غلبم فرص وأ , راجتلا ىلع ام ةبيرض

 الو . ماع عامتجا ىلإ اهلك ةيلاحلا وعدي نأ هيلع ناك هنإف . ماه لمع
 .()>هسفن نم فرصتلا عيطتسي

 ةيلخادلا نوؤشلا ىلع مهفارشإ يف زيلكنإلا لصانقلا ناك دقل
 عيمج يبقارمو اهتاضق اوناك امك ,تنافيللا ةكرش ةطلسل نيلثمم «تايلاجلل
 نولثمي ءالؤه نأ ذإ ,ةسنرفو ةيقدنبلا لصانق نع نوفلتخي اذبيو ءاهرومأ
 تاليصفت نأ الإ .ةنيعم ةكرش حلاصم ال «ةيراجتلا اهحلاصمو مهتاموكح
 اشابلا عم ةرمتسم تاضوافم يف مهف ءاهسفن يه تاالاكسإلا يف لمعلا

 تاناهإلا ةبقاعمو ءضلبلاو تارداصملا عفدل «ةيلحملا تاطلسلا نم هريغو

 يعامتجالا سأرلا اوناك اك .ةراجتلل ةديدج تاليهست ىلع لوصحلاو
 دايعألاب نولفتحيو «زيلكنإلا حايسلاو نيرفاسملا نوفيضتسي مهف « مهتعامج
 نيرخآلا لصانقلا عم ةفايضلاو تارايزلا نولدابتيو «ةينيدلاو ةينطولا
 . ”7نييلحملا نايعألاو

 ريثك يف تعبتا دق ةيزيلكنإلا ةيلصنقلا ةسسؤملا نأ . قبس ام جتنتسيو

 ةبرجتلا ىلع دمتعت ملو « هيلع ريست ةيقدنبلا تناك ام ةيساسألا اهتاميظنت نم
 : يتلا تاطبختلا يف عقت مل مث نمو . ةسنرف تلعف امك « ةتحبلا ةصاخلا

 (1) المدلل: م: 9 )0ع(

 (2) اطاو. م: 220 1 قفز
 ٠



 نيلماعلا نيب ًابتتسم ناك « ةماع ةروصب ماظنلاف « ةريخألا هذه اهيف تصاغ

 اذه ةظفاحمل « لقأ اهل نوضرعتي يتلا تامارغلاو « لصنقلاو ةراجتلا يف

 هنم يعاولا فرصتللو « ةيلاحجلا ءاضعأ نيب نمألاو ماظنلا ىلع ةدشب ريخخألا

 نوريثي اوناك راجتلا نأ نم عنمي ال اذه نأ الإ .ةيلحملا تاطلسلا هاجت

 4 باقعلا يف ةريبكلا هتاطلسب لصنقلا نكلو 4 لكاشملا ضعب مهيمدختسمل

 ءيسي وأ فلاخي نم نطولا ىلإ ديعيو نجسيو مرغي نأ « هتعاطتساب ناك

 ١(. ةغلاب تاءاسإ

 نم نيعي وهف «يدنالوملا لصنقلا نع لاقي نأ نكمي هسفن ءىشلاو
 نييعتلا اذه ىلع قفاوتو « هتراجتو طسوتملا ةحالمل مادرتسمأ ةكرش وأ ةفرغ لبق

 ماعلا ميقملاب بلح يف ميقملا لصنقلا طبتريو .ةيدنالوحلا ةيمومعلا ةيعمجلا

 مهطابتراو لودلا لصانق ةيقب عم لاح ا وه الثم « ةينيطنطسقلا قف يدنالوه ا

 «ةفرغلا نم ًانيعم ًارجأ ىضاقتيل نكي مل يدنالوملا لصنقلا نأ الإ اهئارفسب

 ةلكسإلا يف ةيدنالوملا عئاضبلا ىلع ةيلصنق مسر /" ةيابجب هل حمس انإو

 تلعف امك هيلع مرحت مل يأ « ةراجبتلاب هل حمس امك . لصنقلا اهيف ميقي يتلا

 يف ةيدنالوه لا ةيلصنقلا ةسسؤملا نأ ةقيقحلا يفو .(0ةرتلكنإو ةسنرفو ةيقدنبلا

 قلتت مل ةدنالوه نأل « ىرخألا لودلا تايلصنق نع ةرخأتم ترهظ ةيروس

 هذه يف اهتراجت تيقبو « م1517 ةئس يف الإ ةينامثعلا ةلودلا نم اهتازايتما

 اهئالمع ددع نإف كلذكو ءرشع عباسلا نرقلا فصتنم ىتح ةدودحم عاقبلا

 تناكو « فكلا عباصأ ددع زواجتيل نكي لو « ًادج ليئض تالاكسإلا يف

 ددع ةلاض نكلو .ةمهملا هذهب مايقلل نيقومرملا ءالمعلا ءالؤه دحأ فلكت

 ةيمومعلا ةيعمجلا غفد « ةيروسلا تالاكسإلا فلتغ يف نييدنالوملا

 لصنقلا ىلإ اهعباوتو بلح يف ةدنالوه ةيلصنق ميلست ىلإ .ةيدنالوهلا

 .رشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف كلذو « ةليوط ددمل . يسنرفلا

 ةيدن الوهلا ةيلصنقلا نأ ركدي ءم 8 ةنس بلح يف ةسنرف لصنق ويفرادف

 (1) اهله. م: 6 1 را
 20,2) ١ 8 ١١١

 )2( ظانووولا,

51١ 



 تروج يا يل ول وول وو ل و و و لل وال ولسا ول هل و

 تارتف يف عضوتل الإ « ًاماع نيرشع ذنم ةسنرف نع لصفنت مل بلح يف
 ىرت ةيمومعلا ةيعمجلا تناك امدنع « نييدنالوه لصانق يديأ يف ةعطقتم

 دقل « عقاولا يفو .كلذب حمست ةنسحلا اياعرلا ةراجت ةلاح وأ . كلذ

 اوملسو « مهجاعزإ ىلإ تدأ بابسأل نويدنالوملا لصانقلا بحسنا

 يرورضلا نمو .©0ةسنرف لصنق ىلإ ةيدنالوها ةمألا حلاصمو مهتيلصنق

 ةيلصنقلا موسر لجأ نم ةسنرفو ةرتلكنإ نيب عارصلا نأ لاجملا اذه يف ديكأتلا

 .رخآل وأ ببسل ةدنالوه ةيلصنق رغشت تناك الك ددجتي ناك « ةيدنالوه لا

 ءانثأ ثدح ام عارصلا كاذ ةلثمأ نمو « اهب عمطت تناك ةدحاو لك نأل

 ةدنالوه نأ . نوخرؤملاو حايسلا هبتك امم رهظيو .©بلح يف ويفراد ةيلصنق

 نم اهل هئيبي نأ نكمي ام ردقب الإ . يلصنقلا اهليثمتب ًاريثك متهتل نكت مل
 ام لكو . قلطنملاو ساسألا يه ريمزأ يف اهتيلصنق نإف اذهلو « ةيدام دئاوف

 .ةيمهأو ةميق لقأ اهادع

 جرخت ال يهف . يدنالوملا لصنقلا اهب فلكي ناك يتلا لايعألا امأ
 ةيدنالوه لا ةيلاجلا ةرادإ تناك نإو . ىرخألا لودلا ٍلصانق نأشب ركذ امع ادبأ

 يف زواجتي ال ناك ذإ . اهددع ةلقل « ل

 كلذكو « دحاولا اكع يفو 2 ”نيبثالا بلح يف ركع عباسلا نرقلا رخ

 .(7سلبار 1 ف

 (1) 6'مصياو رع, الا, مم: هج - 68 ل 1 2 "(3(

 (2) هاه. الا. مم: 486 - 9 1 ,(5)

 لصنقب ًاقلعتم .«رابوب نافدب بلح يف بابشلا نييدنالوهلا راجتلا دحأ ناك دقل

 ناكو - رمألاب ويفراد ملع امدنعو .هيلإ ةيدنالوه لا ةيلصنقلا لقنل .ىعسف : ةرتلكنإ 1
 رابوب ناف نأ هل حضتاو «ةينيطنطسقلاو مادرتسمأ يف .نيلوؤسملاب لصتا اهب ًاقلكم . ش

 لانف .هتيسنج ةينيطنطسقلا يف تاطلسلل ركذي مل يزيلكنإلا لصنقلا حرتقا امدنع
 . «يسنرفلا لصنقلاب ةكسمتم تلظ ةيمومعلا ةيعمجلا نأ الإ .اهديري يتلا «ءاربلا» ..

 .رابوب ناف ىلع ىوعد ويفراد عفرب ىهتثا عازن ثدحو
 (3) 0' معاون«. ا/1. 6: 9 0 0000 ا د ةضا

 ... (4) /ةعمملا اماثنو نم ايان !اماصاما ة 10+ نم مهموم همام 26 دط 1674 00
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 تازايتمالا ىلإ لصانقلا نع ثحبلا ةيابن يف ةراشإلا نم دب الو

 ةسفانملا ىلإو « ةينايثعلا ةمكاحلا تاطلسلا نم اهب اوعتمت يتلا . ةصاخلا

 هتمرح هتيبلو . ةيكرمجلا موسرلا نم ىفعم ةماع لصنقلاف . مهغيب |هيف ةداحلا
 . تناك ةجح ةيأل هنجس زوجي الو « هيلع هتلود ملع عفر قح هلو . ةصاخلا

 ًافرط اهيف لخدي ناك يتلا اياضقلا امأ .هلزنم متخ وأ هدرط زوجي ال اك
 ةلودلا ريفس اهنع بيجي ثيح « يلاعلا بابلا ىلإ عفرت تناك اهنإف ؛ ًايناث

 هذه مرتحت نكت , ةيناثعلا ةلودلا نأ يهدبلا نمو . . 21لصنقلا اهعبتي يلا

 نيب ةسفانملا امأ .رخخآو تقو نيب اهكهتنت تناكو « ًايلك ًامارتحا تازايتمالا

 الو اهبنع ثدحف .٠ بلح يف ةصاخبو « ةدحاولا ةلكسإلا يف لودلا لصانق

 2 تالافتحالا ءانثأ فرتلاو خذبلاو ةببألا رهاظم يف ودبت تناكو . جرح

 رخآلل مهدحأ ةءاسإ يفو « ةديدج تازايتما ىلع لوصحلل قباستلا يفو

 ةناهإب مهدحأ ةباصإ دنع مهضعبب مهتنامش ينو « ةمكاحلا تاطلسلا ىدل

 يف مهدحأ ذوفن دادزا املك مهنيب دتشي سفانتلا ناك ةقيقحلا يفو . ءوس وأ

 ىدل وأ « ةينيطنطسقلا يف يمايسلا هتلود ذوفنب طبتري اذهو « ةلكسإلا

 عباسلا نرقلا رخاوأ يف بلح يف يبسرفلا لصنقلا لاح وه امك « يلاهألا

 تذحنأ نأ دعب ةصاخبو « يراجت هنم رثكأ ًايسايس اليمع حبصأ ذإ « رشع

 اذه .(5دالبلا يحيسمو ةينيدلا تايلاحللا ةيامح اهقتاع ىلع ةسنرف

 ىرخألا ممألا لصانق ىلع مدقتلا قح لان دق ةسنرف لصنق نأ ىلإ ةفاضإلاب

 ةلكسإلا يف ةلودلا ةراجت مجح نأ ىسني الأ بجيو . م1777 ةنس تازايتما يف

 6 تالدابتلا مجح يف ةدايز يأ نإف مث نمو « اهلصنق ذوفن يف ريبكلا هرثأ هل

 .قاسو مدق ىلع سفانتلا ريثت تناك

 : ةيلصنقلا يف نيلماعلاو ةلكسإلا يف ةيرادإلا ةئيها ةيقب

 ءارفس طقف يه تسيل تالاكسإللا يف ةيبروألا تايلاخلا ةرادإ نكلو

 )١( م: 25 - 8مم مك 2 . 73ه دنبلا . 151/7 ةيزيلكنالا تازايتمالا ٠١ ان ويباع, )1(

  - 2 (32ةووأن ماهم, م8:191 5 )2(
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 تايروهمج تناك - ًارارم كلذ ىلإ انرشأ امك تايلاجلا هذه نإ لب «لصانقو

 ايلعلا سوؤرلا مه لصانقلا ناكو « يناثعلا - يبرعلا مضخلا طسو ة ةريغص

 ادد فلتخت ةيرادإ ةئيه لمعلا يف مهدعاسيو «تايروهمجلا هذهل ةيلعفلا

 ىرخنأ ىلإ | ةلود نم فئاظوو

 معد يذلا .«رشع ىنثالا سلجم» كانه «ةيقدنبلا لصنق بناج ىلإف

 ينثالا سلجملا اذه ءاضعأ راتخيو .27م495١ ةنس ذنم ساق ميظنتل عضخأو

 نم ةداع لصنقلا مهرايتخاب موقيو («7ةيروس يف نييسيئزلا راجتلا نم رشع

 ءالبن دوجو ةلاح ينو .هترسأ دارفأ ادع ام ««نييندملا» ةقدانبلا لضفأ نيب

 نم ةوعد نود عمتجي نأ هنكمي ال سلجملا اذه نأ الإ .©ءالبنلا لضفي

 ةرشابم لاصتالاب هل حمسي ال امك .هتطاسوب الإ ًارمأ شقاني وأ .لصنقلا

 الإ . تاوصألا عابرأ ةثالثب ذخؤت سلجملا اذه تارارق تناكو . ةيقدنبلاب

 يف أدبملا اذهب اوذخأي مل راجتلا نإف اذلو ءلمعلا لقرعي ناك رمألا اذه نأ

 هذه ىلع ةيقدنبلا يف ةرشعلا سلجم قفاو دقو «ةماحلا ةيراجتلا اياضقلا

 نأو ,بلح يف ةراجت هل نم لك نع لثم كانه نوكي نأ ةطيرش «ةيحانلا
 نيفرشملاو «ةراجتلل ةسمخلا ءاربخلا سلجم ةسائر نم حارتقا ىلع ءانب كلذ متي

 (1) 8هرمطمأب من 10, 9 04

 سلجملا امهدحأ ,ناسلجم يبيلصلا مكحلا مايأ ةيروس يف ليبلا بناج ىلإ ناك دقل

 ةرمعتسم يف رمألا هيلع ناك امل امامت هباشم اذهو .ريغصلا سلجملا امهيناثو «ريبكلا

 ناسلجم يونجلا اتسيدوبلا بناج ىلإ كانه ناك ثيح « ةينيطنطسقلا يف ةيونجلا «ةريب»

 ناسلجملا ناذه دجو دقلو ءاضعأ (5) نم ريغصو .ًاوضع (؟4) نم فلؤم ريبك
 اعد يذلا ببسلا سفن وه اذهو .ةيدرفلاو ةيدادبتسالا اتسيدوبلا تاعزن نم ادحيل

 ءىشنت نأ لبق ءنيراشتسم ةفصب علا بناج ىلإ نيليبن داجيإ 0 ةيقدنبلا

 ينثالا سلجم
 [اوربل. 68 :5 ١

 8ورمعطوأن صب 3

 (2) 8هرمطمأت مث 31. 0ةم. الثا ش 20

 (3) اطول. م: 33 - نوم 1 06



 مهضوم هدو ص حن وصب ووو و رع هس هن موت: وس شتم عب سوسو وخلو يجلي سيتا هيج لوو دست

 0م ااا ااا

 فرصت يتلا وميتوكلا تاقفن عيمج يف رظني .سلجملا ناكو .('ذوميتوكلا ىلع

 ذاختاب هل حمسي ال هنأ الإ ,ةماحلا ةيراجتلا اياضقلا فو «ةراجتلا حلاصل

 ةلفاقلا) «ادوملا» دعوم رييغت وأ ءام بكرم رفس ليجأت ىلإ لا فدبي رارق يأ

 يفظوم نييعت يف ءلصنقلا عم «رشع ينثالا» سلجي كرتشيو .(9 (ةيراجتلا

 ..©تاوصألا عابرأ ةثالث ا ءاقتنالا متي نأ ىلع «نيرخآلا ةيلصنتقلا
 لجس ىلإ عوجرلاب « «لصنقلا عم وميتوكلا ٍتاباسح ةعجارم يف مهسي هنأ امك

 وأ ثحب ءيش يأ نالعإ ءاضعألا ىلع ًارظحم ناكو .(وميتوكلا بساحم

 ةءاسإلا ىلإ يدؤي نأ نكمي ًارمأ عيذي نم لكو «سلجملا يف لختا وأ شقون
 هنإف رمألا اذه ررك اذإو ,هكالمأ عيمج رداصتو « ىفني هنإف «ةيقدنبلا ةمألل

 ةبقارم سلجملا تابجاو نم نأ امك .(©فقوت نودو ةرشابم هناسل عطقي

 يأ وأ وميتوكلا ابنع عفدي مل ةعاضب ة ةيأ عنمت ثيحب دارفألاو 00 لوخد

 وميتوكلل ددجم عفد ىلع راجتلا رابجإ نكمي ال امك .©0لصنقلا ةرسأ نم درف

 دعاسي سلجملا ناك «تاطلسلا هذه بناج ىلإو ( سلجملا كلذ ررقي مل اذإ

 هبيغت ةلاح يف هنع بوني نم نيعيو «(« ةيئاضقلا هماكحأ ضعب يف لصنقلا

 . هئاعدتسا وأ

 يف ىمسي ام ريبك دح ىلإ هبشي اذه يقدنبلا رشع ينثالا سلجم نإو

 . (ةيلاجلا سلجم» ةيزيلكنإلاو .«ةمألا سلجم ةيسنرفلا تايلصنقلا ةرادإ

 )١( ةيروسل يلصنقلا ميظنتلا نم نماثلا دنبلا )٠١ بأ 15374(.
 (1) األ. م: 33 - تدم ا«الازا - 2: 2

 (2) اطال: 2: 38 - 2دم اكانالا 20) ١

 (3) أطال. 5: 40 - وم, من 40 - هم. اءالااا 2

 4 اماه, هن 41 - 6وم. الكان )0

 (5) اطال. 5: 43 - 03م. الكالالا م

 (6) اطاو. م: 46 - وم. كعلا/ ش )032

 (2) اماه. 8:2 ْ 0

 (8) ط0. 5:33. وص, الالاا )0
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 وه امك ,ءاضعألا نم ًادودحم ًاددع مضي ال زيلكنإلاو نييسنرفلا دنع هئأ الإ

 بكارملا ةنطابقو راجتلا عيمج هيلإ ىعدي ناك امنإو ..ةقدانبلا دنع لاحلا
 ةكرش ءاضعأو «نييسنرفلل ةبسنلاب ةلكسإلا يف نودوجوملا ءاهوكالمو
 ىعدي ال ناك نكلو ءزيلكنإلل ةبسنلاب مهيدل نوبردتملاو . مهؤانبأو تنافيللا
 راجتلا ناكو .«)ةمألا نم ًايسيئر ًاءزج نونوكي ال مهخأل .«عانصلا» هيلإ
 لصنقلا عم مهعازنل ,.سلجملا اذه تاسلج روضح نع ًانايحأ نوفكنتسي
 ةيلاحجلا سلجم يف ًاينوناق عاتتجالا رابتعال يفكي ناكو .«”مهلسكل وأ
 راجتلا فاكنتسا عنلو ©طقف راجتلا نم ةثالثو لصنقلا روضح ةيزيلكنإلا
 الإ .,فلختم لك ىلع ةمارغ تضرف ةيسنرفلا تاهيظنتلا نإف ءروضحلا نع
 يف نونوكي امدنع عاتجالا نورضحي الو اهنوعفدي اوناك نييسنرفلا راجتلا نأ

 نيذلا راجتلا يسنرفلا ةمألا سلجم نع دعبأ دقلو .لصنقلا عم فالخ
 ددع ناك امهم «يراجت تيب لك نع طقف دحاو لثمت :ذخؤي ناكو ءاوسلفأ |

 (ًئاد سيل ةيزيلكنإلاو ةيسنرفلا نيترادإلا يف سلجملاو . (0ةلكسإإلا ف هدارفأ

 امنإو «ةمظتنم ةتباث تاقوأ يف عمتجي الو « يقدنبلا رشع ينثالا سلجم وه ابك

 اياضقلل ةسارد وأ , ماعلا حلاصلل ةمدخ كلذل ةرورض لصنقلا ىأر املك مك

 لمعب مايقلا وأ «ةقفن ةيأ فرص وأ .راجتلا ىلع بئارض ضرفك ,ةريطخلا
 تارارقلا دخؤتو . سلجملا سأريو « عامتجالل وعدي يذلا وه لصنقلاو . ماه

 دقف هيلع ىمسر طغض يأ لصنقلل نوكي ال ىتحو .تاوصألا ةيبلغأب

 لختيس هنأ ىأر اذإ هلح قح يطعأ ءهنكلو .هتوص نم نييسنرفلا ىدل مرح
 ةيلاجلل ةبسنلاب عامتجالا متي "نأ نكميو .(*كلملا رماوأل ةسكاعم تارارق

 (1) ااوهوموز: 8: 1 (1) ْ 7 ٠

 (2) ال/ومه: م: 9 ةفإ

 (3) اما 2

 (4) م. لو 8ةيبوهم. |, 8: 3 1 ْ قفز

 : تاوضألا لداعت ةلاح ىق الإ توصي ال ناك يزيلكنإلا لصنقلا نأ ايك (©)

 (5) اماه, مب 394
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 .ود» لوقيو .لقألا ىلع راجتلا نم نانثا كلذ بلط ام اذإ ةيزيلكنإلا

 هنإ :لوقلاب يفتكت لب «سلجملا ماهم حضوت ال صوصنلا نإ : «سازور

 '«كلملا رماوأو «لصانقلا تانييعتو « ةياحلا 0 هقيرط نع ّْلبت نأ بجي

 اف ةروطخ كانه نوكت امدنعو «ةراجتلا رومأ عيمج شقاني نأ هيلع نأو

 بناج ىلإ مضي ًاسلجم يأ «ةداعلا قوف ًاسلجم وعدي نأ لصنقلل قحي هنإف

 لضنقلا ىري نم عيمجو «ءانيملا يف ةيسارلا ةيراجتلا بكارملا ةنطابق راجتلا

 00 ) اهردق ةمارغ عفد الإو « .رضحي نأ وعدم لك ىلعو . ديف هروضح

 .تاسلجلا رضاحم ةباتكب موقيو . ىرسألا صيلختتل صصخت «.تاربل

 لك يف ًانونعمو اًقرم لجسلا نوكيو «نيرضاحلا عيمج اهعقويو ءريتركسلا

 شقاني يسنرفلا «ةمألا سلجم» ناك ةقيقحلا يفو .(0)هتاحفص نم ةحفص

 .«ةسينكلا وأ «يلصنقلا تيبلا تاييمرت لثم ةلكسالل ةيداعلا ريغ تاقفنلا

 .تاطلسلل ةيداعلا ريغ ايادهلاو ؛ةئراطلا وأ «ةينطولا دايعألا تاقفنو

 .نأ بجي يتلا يئرافآلا ؤأ «تامارغلا عفدل ةيرورضلا ضورقلا وأ «ةمكاحلا

 'لوعفملا ةذفان حبصت ال تناك ةريخألا موسرلا نأ الإ ءبكرم لك ىلع ضرفت

 لسرت.تارارقلا عيمج تناكو . سلجملا رارق ىلع ةراجتلا ةفرغ تقفاو اذإ الإ

 حوبلاسلجملا ءاضعأل زوجي ال ناكو .مئاد لكشب اهيلإ لصنقلا لبق نم

 .- يقدنبلا رشع ينثالا سلجم يف رمألا هيلع ناك اى  هلخاد يف يرجي امب ءيشب

 :ةيرسب ظافتحالا ىلع نيميلا نومسقي اوناك ةرتلكنإ يف سلجملا ءاضعأ نإ لب
 1 .(2©تاسلجلا

 يف ماع لك نيعي يسنرفلا (ةمألا سلجم» ناك ؛ةلكسإلا ةيلام ةرادإلو
 مهرامعأ لقت ال نيذلا ءراجتلا نيب نم نييئان - ريمسيد لوألا نوناك رهش

 ناكو .نيماع نع لقت ال ةدم ةلكسالا يف اوماقأ نيذلاو ًاماع (؟6) نع

 'ناكو «تاموصخلاو تارماؤملل الجم تاقوألا مظعم يف باختنالا اذه

 .:(1) 5. لق ةهييوقم. م: 4 . 00(

 ” (2) اممم: عن 219. 0" مصياوسم الآ, 8: 27 ش )0

 ْ ١



 عنم دق هنأ نم مغرلا ىلع مهنع عفادي نيذلا هوحشرم رخآلا وه لصنقلل

 0١(. تاباختنالا نوؤش * يف لخدتلا نم ًاناب ًاعنم

 سلفم ريغو ًارجات نوكي نأ .بئانلا يف اهرفاوت بجاولا طورشلا نمو
 بئانو «لوأ بئان «نابئان كانه ناكو . يرسلا عارتقالاب باختنالا يرجيو

 ءماعلا سفن يف يرجي ال |مهياختنا نكلو ءناتتس دحاو لك ةدمو .ناث
 يف بختتنا دق نوكي لوألا اننيب «يناثلا بئانلا وه ًاثيدح بختتي يذلاف
 ًالوأ يناثلا حبصي مث ءهتدم يهتنت ىتح ًالوأ ًابئاث ىقبيو «يضاملا ماعلا
 يف ةيسنرف ةيراجت تاتويب ةتس دوجو ضرفي ةمألل نيبئان دوجو نإ .اذكهو

 قحلا ةمألل نإف .لقأ وأ « تاتويب ةسمخ ىوس كانه نكي مل اذإو .ةلكسإلا

 ءانثأ بئان يفوت اذإو . ادتعاو اناع هكاتت مودت .طقف دحاو بئان باختلا يف

 .(©ةعرسب هناكم رخآ بئان باختنا بجيف «ةسنرف ىلإ دالبلا رداغوأ هتباين

 «ةمألا سلجم» ةوعدبو «ةراجتلا ةحلصم ىلع رهسلاب باونلا فلك دنقلو
 تاعورشملا يف لصنقلا عم نولوادتي اوناكو .كلذل ةرورضلا تعد املك
 «ةراجتلا ةفرغ حلاصل بكارملا ىلع ةمورفملا موسرلا ةيابجب نوموقيو .ةماحلا
 لصنقلل امدقي نأ نيبئانلا ىلع ناك رهشأ ةثالث لك يفو .ةيلصنقلا موسرو

 هتاعامتجا يف هناقفاري اناكو .اهايرجأ ىتلا تاقفنلاو تادراولاب ًارصتخم ًافشك
 ةدم ءاهتنا. دنعو. .ةيرورضلا :تابسانملا عيمج يفو «ةيلحملا تاطلسلا عم
 تاليصفت ةيراتركسلل نامدقي اناك «ءتاذلاب يناثلا نوناك رهش يفو ءامهلمع
 لسرت تناك .فوشكلاو ريراقتلا هذه لكو .لمعلا اههترادإ ةدم نع ةلماك

 نوكتل ,ةلكسإلا نم رفاسي بكرم لوأ يف «ةيليسرم يف ةزاجتلا ةفرغ ىلإ
 .«اهيف ةراجتلا ةلاح ىلع مات عالطا ىلع ةفرغلا

 (1) ةلاوعوموب م: 2 ٍ )غ1(

 (2) 6. له 8ورووف, 20: 495 - 6 )0

 (3) !مةمدمر , 2: 453 - 06 83نووم 2: 6 ١ ةضا
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 ا ا أ د بجيش نمت قبو كو محل حو طع ف ا ا ع اع ل وع ع

 يعن ةراغعلا ةفرغ نإ لب «ةيفرش رمألا ءىداب يف باونلا لابعأ تناكو

 ثدحي ناكو .تالاكسإلا لبق نم مهل تفرص يتلا تاقفنلا ىلع ةقفاوملا

 ةريثكلا لاومألاب ًانايحأ مهفرصتب «مهلمع نم ةريبك حابرأ ىلع نولصحي منأ

 لاومأ ىلع ًاريبك ًارطخخ اذه ناكو .ةمألا ةنيزخ يف «مهتدهع يف ةدوجوملا

 717 يف رارق ردص تالاكسالا باون ضعبل تاسالفإ ةدع دعبو «ةيلاحلا

 نأ بجي خيراتلا اذه نم ءادتبا هنأب م1944 ةنس - رياني يناثلا نوناك

 دحاو «حيتافم ةثالث تاذ ةنيزخ يفو .يلصنقلا تيبلا يف ةمألا لام عضوي

 الو .باونلا. عم ثلاثلاو ؛(راشتسملا) ريتركسلا يناثلاو ءلصنقلا هب ظفنحي

 لك حنم ىلع قفتا دقف ؛ةمهملا هذه مايقلا كلذ دعب راجتلا ضعب ضفر

 ةفاضإلاب «ةريغصلا يف (١٠٠)و .ةريبكلا تالاكسإلا يف ةريل (500) بئان

 .«ةراجتلا ةفرغ حلاصل لام نم هنوعمجي ام عيمج نم ”٠ ىلإ

 موسرلا عج ةيحان نم اميش الو .يلاملا نييسنرفلا باونلا لمعب موقي ناكو

 كسمب موقيو 2«( 5986000) لصنقلل دعاسم «ةيقدنبلا ةيلصنقلا ةسسؤملا يف

 وه لصنقلا ناك دقل ةقيقحلا ينو .«”اهتاقفنو وميتوكلا تادراول لجس

 نم مهيلع ام عفدب عيمجلا مزلي ْنأ هيلع ذإ لمعلا اذه نع لوألا كوقسملا

 اك فميتوكلا تاباسح ناعجاري رشع ينثالا سلجمو وه ناكو . 00 موسر

 ًافشك هتموكحل مدقي نأ ةيقدنبلا ىلإ هتمهم نع هتدوغ دنع هيلع ناك

 نأ بجيو «ةرسألا تاقفنو ةصاخلا هتاقفن عبطلاب لخدي نأ نود «باسحلاب

 لصنقلا ةيلوؤسم ىلع لدي اممو .«؟9هتدوع نم ىلوألا ةتسلا رهشألا يف اذه متي

 ءامكحلا راجتلا نم نينثاو وه موقي ناك هنأ ءوميتوكلا ةيابج نع ةرشابملا
 لصنقلا ىلع .ناكو .(*موسرلا اهيلع ذخؤت نأ بجي يتلا «عئاضبلا ميوقتب

 (1١ ) ٠  8: 3الاقوومم: )1(

 8 : (32هبمطوأ 8:37 - 0ةم. الالل ش )2(
 ةطا0. م: 30. تهم. الا ش ةيفإ )3(

  5 : 4اطأه. م: 31. ©هم, ا )4(
 : : (2اطال. 6: 41. وم. الكأا - ©. 36. كو, 004 لاا )5(
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 يف ةيداغلاو ةمداقلا بكارملاب ًافشكو «وميتوكلا تاباسح عيمج لاسرإ كلذك
 ١8 يف مسالا اذه ةنحل تفلأت دقلو .«وميتوكلا ىلع نيفرشملا» ىلإ ماع لك

 نالثمي مهنم نينثا لك ءءاضعأ ةتس نم «م1617؟ ةنس (سطسغا) بآ
 ىلع اضورفم ناكو .ندنلو قشمدو ةيردنكسإلا .ثالثلا ندملا نم ةنيدم

 دوقعلاو تايمويلاو بتكلا عيمج نم خسن لاسرإ «م871١ ةنس يف لصانقلا

 نم نينئادلاو نينويدملا راجتلا ءاسأ .كلذكو .اهققدتل ةنجللا هذه ىلإ
 نيفرشملا ةنحل لبق نم وميتوكلا تاقفن ققدت تناك كلذكو ,برعلاو ةقدانبلا

 .()ةسمقلا ءاريخلا ةنحل عم كارتشالاب وميتوكلا ىلع

 نوديتم ةيلصنقلا يف هعم نيلماعلاو يقدنبلا لصنقلا نأ ودبي اذكهو

 مهلارعأ يف رظنلا ةداعإ يف ةيحالصلا اهلل ناكو ةيقدنبلا يف تاطلسلا لبق نم
 .(2مهتاقفنو

 فظوم لصنقلا بناج ىلإ ناك دقف «ةيزيلكنإلا ةيلاجلل ةبسنلاب امأ

 نزاخ بلح ف ناك دقلو .(«نزاخلا» وهو .قباسلا يقدنبلا دعاسملا هبشي

 ةيلصنقلا يفظوم نأش هنأش نزاخلا اذه عنمو ,ةكرشلل ىلوألا مايألا ذنم .
 ةداعإ نكمي هنأ الإ «نيتنسب هلمع ددح دقلو . ةراجتلا نم ًاعيمج ةيزيلكنإلا
 ءاهلك بئارضلا عمجيس هنأب ًائيمي مسقي نأ هلمع مالتسا لبق هيلعو «هنييغت
 نأو «كلذ هيلإ بلطي امدنع ثاباسحلا مدقي نأو .بعالت وأ زيحت نود

 ناكمإب دعي مل ,.م1560/4 ةنس ذنمو .فرصلا يف صرحا ىهتنم مدختسي

 ىلع تاونس سم ةلكسإلا يف ماقأ دق نكي مل ام ًانزاخ حبصي نأ مهدخاو
 «بئارض نم عمجي ام ةبسنب ارجأ لائي رمألا ءىداب يف نزاخلا ناكو .لقألا

 7٠٠١ لاني نزاخلا ناك بلح يفف . يونس رجأ ىلإ ًايجيردت لوحت اذه نكلو
 ةنس ىتح كلذك تيقبو )4٠0(«2 ىلإ مث )70١(2. ىلإ تعفترا .(هينج)

 يف هينج )7٠٠١( هردق ًايلام ًانيمأت عفدي نأ نزاخلا ىلع ناكو .مم/٠

 (1) 8قممطمأ. 8: 46. تدوم, المالا ||. مم دج - 45. توم. !001/. توم. (004ا/1/!. 2: 46. نهم. كالا

 (2) اطال, م: 54, مومو 20 8وم58 4 ٠ ا 0020 غ9
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 .()بلح لثم «ةريبكلا تايلصنقلا

 «بئارضلا عمج نع لوؤسم وه امك ,؛تاقفنلا نع لوؤسم نزاخلاو
 ءصلبلا ىلع قافنالل يرورضلا لاملا لصنقلا وأ ريفسلا ةقفاومب فرصي وهف

 . ماعلا عباطلا تاذ تافورصملا ةيقبو «تاوشرلاو ءايادهلاو «تامارغلاو

 ةينازيم ةيأ نإو .ةيلصنقلا مدخ عيمج روجأ كلذك عفدي يذلا وه ناكو

 ةرافسلا نزاخ ىلع اهضرعي نأ هيلع ناك ءام ةلكسإ يف نزاخلا اذه اهدعي

 وأ «رهشأ ةثالث لك هتالجس ءيبم نأو «ةمظتنم تاقوأ يف ةينيطنطسقلا يف

 ةعبرأ تاباسحلا قيقدتا ةيلسع ىلع فرشي ناكو .قيقدتلاو ةبقارملل ةتس

 ىلع تاونس سحخ ذنم ًارجات مهام دجاو نوكيو «ةيلاجلا مهبختنت «دارفأ

 «ثدنل ىلإ تاباسحلا لسرت .ةلكسإلا يف قيقدتلا نم ءاهتنالا دعبو .لقألا

 يرود ريرقت ىلع راجتلا نم لصحي نأ نزاخلا ىلعو .ةكرشلا اهدمتعت ثيح

 اهثعبي ناك ريراقتلا هذهو «لبقتست وأ لسرت نأ بجي يلا عئاضبلا نع

 ش ' .(9اهقيقدتل نطولا ىلإ ايرود

 مظعمل ةبسنلاب «ةيلاملا نوؤشلا ىلع فارشإلا نأ ظحالي اذكهو

 ايظنتو ةقدو ةيزكرم رثكأ ودبي ناك نإو «ةماعلا هطوطخ يف هباشتم تايلاجلا

 فلتختف «ةيلاج لك ةنيزخخ رداصم امأ .ةيزيلكنإلاو ةيقدنبلا ةيلاجلا ىدل

 لام وهو «ةقدانبلا دنع وميتوكلا» كانهف ,ىرخأ ىلإ ةلود نم ام دح ىلإ

 يتلا عئاضبلاو علسلا ىلع مهملع لمحي نم وأ «ةقدانبلا راجتلا هعفدي

 عون لكل ةصاخ ةفرعت ةيقدنبلا تعضو دقو .اهنوردصي وأ اهنودروتسي

 ةبيرضلا هذه ىلإ فاضيو «:اهبجومب موسرلا ىبجت ءرّدصم وأ «دروتسم

 00 الل ممم: ممن 220 - 1 ش ع1(

 (2) ااه, م: 221 5 2(

 ١ 8همطوأ 8: 29 - 30. توج. )3(

 وتائسلا ع نم رارقب تردص دقو . ةفرعتلا تاليصفت ىلع عالطإلل «هشرب» ىلإ مجري 2

 ناك ناطلسلا نم لصنقلا ةحئم نأ ظحاليو . م687١ ةنس  سرام  راذآ ه يف

 1١".



 ةمكارتملا نويدلا ضعب ءافول ةيفاضإ موسر نم ضرفي نأ نكمي ام ةددحملا
 00و ! نيب حوارتت تناكو .بابسألا نم ببسل «ةمألا ةنيزخ ىلع
 ىلع ةضورفملا تامارغلا ضعب ةنيزخلا لخدي ناك هنأ ةراشإلا نم دب الو
 ىلع ناكو .(22مهنم نيدتسي نم فاخر .ةقدانبلا راجتلا نم نيفلاخملا

 يفكت ة ةعومجملا لاومألا تناكو .(5ًايدقن الام تاعوفدملا ىقلتي نأ لصنقلا
 ,نيلسارملا تاقفنو .نامحرتلا رجأ اهنمو .اهتاقفنو ةمألا تاجاخ نبك دخن لإ
 تاقفن تلصو دقو .ةمكاحلا تاطلسلا نم هريغو اشابلل ةمدقملا ايادهلاو

 7١,٠٠٠١ ىلإ فىتماقإ ةدم يه ءتاونس ثالث يف يقدنبلا لصنقلا
 .(5تاكود ”كل لا

 ٠ .نيعم مسر اهيلع ذحؤي
 .لصنقلل اهميدقت ناطلسلا داتعا يتلا ةحنملا  ةريللا ىلع ناشرق
 .لابحلا بنق ىلع (تاكود ثلث نم رثكأ مهردلا) مهارد ؛

 .ناجرملاو ربنعلاو نارفعزلا نم ةبلع لك ىلع مهارد
 . ساحنلا نم راطنق لك ىلع مهرد ١ ل

 راطنق لك ىلع مهردو .(رمحألا قيئزلا روفلوس) .ربانيكلا نم راطنق لك ىلع مهرد ١
 ..صاصر
 .ةيروس نم جرخت يتلا لباوتلا نم راطنق لك ىلع مهرد ١ لب

 .ةيروس لخدت ةضف ةعطق لك ىلع مهرد ١

 ٠ قيقرلا شامقلا نم ةعطق لك ىلع مهارد .
 .يناتكلا شامقلا نم لمح لك ىلع مهارد "

 .دولتلا نم ةمزح ىلع مهرد ١

 . ماخلا ةضفلا نم راطنق لك ىلع مهرد 5 ١

 ..ةيروس نم جرخي وأ لخدي ريرح لمح لك ىلع مهرد “
 ,ةيروس لخدي مهرد ٠٠١ نم رثكأ هتميق ءيش لك ىلع مهرد ١ لب
 .بهذملا ديدجلا شامقلا نم لمح لك ىلع مهرد 4 ل
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 /5 هردق اًسر ىضاقتت تناكف «ةيزيلكنإلا تنافيللا ةكرش ةنيزخ امأ

 تاقفن كرادتل ةيلصنقلا مسر مساب «تادراولاو تارداصلا عيمج ىلع

 تالاخلا يف نكلو ,تاقفنلا عيمجل ًايئدبم يفكي مسرلا اذه ناكو . تايلاحلا

 مسر ناكو .(ةيلاحجلا سلجم ىلإ نوعجري اوناك لصانقلا نإف «ةيداعلا ريغ

 ةكرشلا ةيلامو ةراجتلا ةلاح عم بسانتي ناك اهنإو ءًاماقت ًاتباث سيل ةيلصنقلا

 يف عفترا امنيب 0/١ ىلإ طبه , يكلملا ماظنلا ةداعإو ةيزيلكنإلا ةروثلا نيبف

 نأ ةلكسإ لك ةنيزخ ىلع ناكو ٠١/. ىلإ رشع نماثلا نرقلا فصتنم

 ةظفتحم ءرخآ ىلإ تقو نم لوبنطصا يف ةرافسلا ىلإ اهيدل ضئافلا ملست

 ىلإ هرودب هلسري ةينيطنطسقلا نزاخ ناكو «لمعلا تاقفنل ةريغص ةيمكب

 .(0هيلع ظافحلا يف هسفن جعزي الأ دارأ اذإ ,ندنل

 تناك اهنإو «ةيلاحلا مساب ةنيزح ةيأ ءدبلا يف كانه نكي مل ةسنرف يفو

 ةقيقحلا يفو .هسفن لصنقلا تاجاح دستل ةيلصنقلا موسر مساب موسر ىبجت

 «ةلكسإ ةيأ يف ةكسامتم ةعامج اهعضوت ءىداب يف ةيسنرفلا ةيلاجلا نكت مل

 (ةيقدنبلا رارغ ىلع ةكرتشم ةنيزخ دوجو ةرورضب يسنرفلا رجاتلا ركفي ملو
 ءارفسلل عبارلا يرنه حمس يذلا مسرلا نم هتمقنو هرمذت رهظأ هنإ لب

 قفاو دقو .نويدلا ءافوو «ةينيطنطسقلا يف ةرافسلا تاقفن دسل .هتيابجب

 نكلو . هئاغلإب رارمتساب بلاطي ناكو .تقؤم هنإ هل ليق هنأل هعفد ىلع
 لوألا فضنلا يف ءاديصو بلح يف ةمألا عومتج لع نويدلا تمكارت امدنع

 /7 نيب حوارتو «تالاكسإلا عيمج ىلع مّمع هنإف ءرشع عباسلا نرقلا نم

 ةنوأ نيب لصنقلا عفدت تناك «ةريبكلا نويدلاو صلبلا ءابعأ نأ الإ ./#“و

 ؛ ةيلصنقلا مسر ىلإ ةفاضإلاب «بكارملا ىلع ةفلتخم موسر ضرف ىلإ «ىرخأو
 ةيليسرملا ةراجتلا ةفرغ نكمتت لو .(ضراوعلا) يرافآلاب:ىمسي ناك ام اذهو

 ةنس يف عضوو «ءموسرلا عيمج ىغلأ نارتراشنوب نكلو ؛ةيلمعلا طبض نم

 0 قل
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 لك يف ةمألا ةنيزخخ ميظنت هفدهو .«ةلومحلا مسر» ب ىمسي أم م05

 جردتت مسرلا اذه ةميق تناكو .ةيلصنقلا نوؤش ىلع هنم قفنتل ؛«ةلكسإ

 ردقو ءاهيف يرجت يتلا تالومحلا ىنغ يف قورفلاو تالاكسإلا بسحب
 عومجملا لاملا ناكو .ةريل (٠٠0٠,١١٠)ب تايلصنقلا تافورصم عومجم

 اذهو «ةفلتخملا تافورصملل مسقو «لصنقلل مسق «نيمسق ىلإ مسقي

 رارق دعبو «لصنقلا نم رمأب الإ فرصي الو ةمألا باون يدي نيب عضوي
 ىبجملا مسرلا ضاف امدنعو «ةيليسرم يف يرجي هلك عمجلا ناكو سلجملا نم

 «م 1599 ةنس يف ىرخأ ةرم لزنأو «عبرلا ىلإ صقنأ هنإف .ةجاحلا نع

 نومدختسي نيذلا بناجألا امأ .(20)تايلصنقلا تاقفن ةدايز نم مغرلا ىلع

 ةيلصنقلا موسر امنإو «ةلومح مسر نوعفدي ال مهنإف .ةيسنرفلا ةيارلا

 .(9 ةميدقلا

 لام ةنيزخ تالاكسإلا يف اهتايلاحجل دجوت مل ةسنرف نأ حضتي كلذبو

 لبلبتلاو ىضوفلا نم نرق دعبو «رشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف الإ ؛ةمظتنم

 .ءىراوطلا ةبماجن نع زجعلاو «لاعألا يف لاجترالاو

 ةيلاحلا نوؤشل ةيذيفنتلا ةثيهلا يف باونلا وأ نزاخلاو لصنقلا بناج ىلإو

 يف ريتركسلا امأ : ةمحارتلاو «راشتسملا» وأ «ريتركسلا» موقي ناك .ةيبنجألا

 ريراقتلاو «ةمألا سلجم تاعامتجا لجسب كسمي يذلا وهف ,ةيسنرفلا ةيلاحلا

 يتلا ماكحألاو تارارقلاو .مهلمع ةدم ءاهتنا دنع باونلا اهمدقي ىلا

 ءاهرفسو الوصو دنع بكاوملا «حيراصت» ىقلتي ناكو .لصنقلا اهردصي

 «مهعئادو لبقيو ءراجتلا اهيرجي يتلا دوقعلاو لامعألا عاونأ عيمج لجسيو

 رهف .نيسلفملل وأ ةلكسإلا يف اوفوت نيذلا نيميقملل دوعي ام هيدل عمجيو

 يذلا وه كلملاو .©اهدوقع لجسمو اهبتاكو اهفيشرأ ظفاحو ةمألا ريتركس

 (1) 88, 4, !هإ 479 ةهو -- مه. 2 "0 46

 (2) الكومومم: م: 4 | ةهز
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 ةراجتلا ةلوازم نم عونمم وهو ؛«؛١0 ةنس ذنم) راشتسملا وأ ريتركسلا نيعي

 هذخأي ناك ام ىلإ ةفاضإلاب ءشرق 7٠١-400 نيب حيارتي ًابترم حنم دقو
 .(1)هب مهل موقي لمع لك ءاقل ةمألا دارفأ نم

 لمعي سق لصنقلا عم اًئيدق لسري ناك هنإف «ةيقدنبلا ىلإ ةبسنلاب اهأ

 تاطلسلا اهقبطت يتلا صلبلا اياضق يف هعم مكحي ناك هنإ لب ءًاريتركسو ًابتاك

 ©لقدو,ماوأ لجسم نيع نأ ثبلي مل نكلو .«0ةيلاحلا دارفأ ىلع ةمكاحلا

 «ضرغلا اذهل هاضاقتي ناك امم نيدلا لجر مرحو «ةيلصنقلا ةيراتركسب مايقلل

 )5٠( لجسملا حنمو ؛هماعط تاقفنبو «ةماع ةسينكلل مدقي |ب ىفتكاو

 ويام - رايأ 54) رشع سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يفو .«ًايفرشأ

 يفك يناملع لجر ءاقتنا ةرورضب وتانسلا نم رارق ردص (ما554 ةنس

 تاقفن اهيلإ ًافاضم ءًايونس تاكود (50) هل صصخو «ةيراشتسملل

 نرقلا يف راشتسملا رجأ عفر دقلو ,ماعط تاقفن تاكود (١4)و ءةيراشتسملا

 .«0ماعط ةقفن عم ايرهش ناكيس (00) ىلإ لصو ىتح ءرشع عباسلا

 لامعألاب موقي يذلا وه «راشتسملا» ناك ةيزيلكنإلا ةيلاحلا قاطن يفو

 ناكو «ةيلاجلل يمسرلا لمعلا لكل ظفحو ليجست نم ءركذلا ةفلاسلا
 وأ «نزولا نم لقأ يه يتلا «ةدراولا علسلا عيمج لجسيو صحفي كلذك

 راشتسملل حمسي نكي مو . هيلإ تهجو يذلا رجاتلل ةقيثوك ءددحملا ساقملا

 «ليئض هرجأ نأ الإ «ةيلاجلل ًاماه هلمع ناكو .هسفن باسحلا رجاتي نأ

 تانامض عفدي نأ هيلع ناك اهنيب بلح يف هينج )٠١( لا زواجتي ملف

 . ("0هيلج )٠٠١( اهردق

 (1) !اهمممم# 8: 266 - 7 )0( ْ

 (2) 8ةهممطوأ ظ: 30, وم, الا - ظ, 48. 03م. 06 1 )غ0 ْ

 (3) اان م: 40, ةهص. األ هيفإ

 (4) اطاو. 8: 49. ©وص. 004 05 ْ

 (5) اهلومما, معز 221-222, 2(



 ةيمهأ رثكأ ًارود بعلي ناك «راشتسملا» نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو
 يف ريفسلا دعانسي وهف قيقدنبلاو ةيريلكتإلا نيتراقسلا يف ةيبيطتطسنقلا يف
 نيعي اثير لمعلا ملستيو .هضرم وأ هبايغ ةلاح يف هنع بونيو «هلامعأ ىتش

 .(«)ريفسلا فال

 نأل .دالبلا ناكسو ةيبروألا تايلاحجلا نيب ءاطسولا مهف : ةمحارتلا امأ
 .اههنيب رشابملا كاحتلا قيعي ناك ««ةيكرتلاو ةيبرعلا ةغللاب بناجألا لهج

 موقي تاضوافم لك يف لاصتالا تاونق مه ةمجارتلا نوكي نأ يعيبطلا نمو
 يفو «ةلدابتملا ةيمسرلا تارايزلا يف وأ «ةيكرتلا تاطلسلا عم نويبروألا اهب
 تازايتمإلا تصن دقف .ةيئاضقلا يحاونلا ةصاخبو «ةفلتخملا تالماعملا
 ال هنإف « يسنرف را ىلع ىوعد داللبلا يلاهأ نم دحأل ناك اذإ هنأ ىلع

 اذه ناك اذإو .ارضاح نامجرتلا نكي مل اذإ هتيضق يف تبلا يضاقلل زوجي

 ًارظتنم ناك هنأ ودبيو .(0هئيج ىتح لجؤت ةيضقلا نإف ًالوغشم ريخألا

 نأ نييلصألا دالبلا يلاهأ نم ةداع نوذخؤي اوناك نيذلا ةمجارتلا ءالؤه نم
 ةيفخلا تارماؤملا اوفشتكي نأو «تارابختسالل 7 ذ نيرحبك اولدعب
 ةرصتخم ةروصب مهف . .نييبروألا نيلثمملا 0 ءيلاعلا بابلا باسل

 ًانويع انايخا اوناك نإو «ةقطانلا مههاوفأو مهغاذأو مهيمدختسم نويع

 ىوكشلا نإ لب «ةمجارتلا نع ةيضار ةيبروألا تايلاجلا نكت ملو .مهيلع
 اوناك يتلا ةمجرتلا ءاطخألو رارسألا مهعيبو مهشغل «.ةمئاد تناك مهنم

 ةيبنجأ ةغل رمألا ءىداب يف لبقت مل ةيناثعلا ةلودلا نأ ودبيو .”2اهنوبكتري

 (1) هزل, م: 222 -- 8ورمطوأ. 2: 22. ةلواه. !. )19( ٠2

 )3١"(. دنبلا ,م١#1177 ةنس ةسنرف تازايتمإ (؟)
 «يناثلا يرنه كلملا ىلإ ةلاسر يف ««ينيفال» ةسنرف ريفس رومألا هذه حضوأ دقلو (")

 مهو « مهيضري ام الإ اولوقي الأ ةمحارتلا داتعا دقل» :اهيف لاق م6 ةئس ُِق

 اهيسالو « مهنأشب لعفأ اذام فرعأ الو . . .ناطلسلا اياعر نم مهخأل 5 نوفاخي

 . نارسألا عيب قيرط نع ءانتغالا نوديري مهنأ

 ياقيصسافمم. ١|| مم ب 470 1

 يل



 اهاياعر نم ريثك ةفرعمل «ةيلاطيإلا ةغللا ىوس ءاهيدل ءارفسلا اهب بتكي
 تناك اهنإف لغفلابو .(0ةقطنملا هذه ين نييلاطيإلا مدق ببسب اهل اهيمحرتمو

 تاغللا مادختساب تحمس نأ ثبلت مل اهنأ الإ .ةجرادلا ةراجتلا ةغل

 يف اهم تلا ةيمسرلا ةغللا نكلو . ةيزيلكنإلاو ةيسنرفلا لثم «ىرحخألا

 نييتنافيل ًابيرقت ةمجارتلا عيمج ناكو .ةيكرتلا ةغللا يه تنافيللا ءاحنأ لك

 ىلع نوعضخيو .ناطلسلا اياعر نم نذإ مهف « يمور وأ يلاطيإ لصأ نم

 تابوقعل .لصانقلا نم دعب امهيف مهخأشب ةرداصلا ةياحلا تاءارب نم مغرلا

 ودبت ةلاسر ميلست ىلع نوؤرجي ال اوناك مهنأ ىتح ءاشابلا وأ ريزولا نم
 اوففخيو « يقيقحلا اهانعم نم اهودرجي نأ دعب الإ ءاهبحاصل اهب بوغرم ريغ

 قنشو «20يسرف مجرتم قزوخ دقلف .اهيف ءاج ام لك اوريغ ولو اهرثأ نم

 ناكو .نوريثك نجسو ةيرعمتو ءرشع عباسلا نرقلا ىف يراك مجرتم

 نم را ىلإ هتامدخ لقي اه اديس مدخ يذلا نامجرتلا نأ ًانايحأ ثدحي

 ىدلو ؛ةيبروأ ةيلصنق ىدل هسفن تقولا يف أ انيعم نوكي وأ «ةرياغم ةيسنج

 .نيليحتسم ناودغي صالخالاو ةيرسلا نأ ةروصب ةمكاحلا تاطلسلا

 ةليثض مهروجأف ءًاريثك نوفلكي ال اوناك مهنأ ةمجارتلا ءالؤهل ةديحولا ةدئافلاو

 مهئاقب نم نيقثاو اونوكي مل امو» . لأضأ نومدخي نمب مث نم مهقلعتو ءادج
 اذإف .هذه مهلامعأ يف مهو اونتغي نأ اوأر مهنإف ءرمتسم لكشب مهلمع يف

 هل بتكي الآ ةسنرف كلم نم بلط ناطلسلا نأ ريفسلا ركذي ةقباسلا ةلاسرلا يق )١(

 ةباتكلاب ناطلسلا ىلع حاحلإلا كلملا ىلع حرتقي ريفسلاو «ةيلاطيإلا وأ ةينيتاللاب الإ

 الف «ةلاسرلا يف ءاجام ىنعم نع ريفسلا لاؤس' نومجرتما رطضي ىتح «ةيسنرفلاب
 .نوشغي وأ نوئطخي

 املا.

 ةبسانمب ةيسنرفلا تازايتمإلا يف ةحونمملا تايرحلاو موسرلا نع ةسامحب عفاد هنأل (7)
 . يسنرف بكرم ةرداصم

 ومصمم. امه طاقلاهما. اال م: 280

 .ينامثعلا ءاضقلا نع ؤسب هملكت ةجحب (يشيروب) م1576 ةنش مدعأ (")
 اطال. ااا. ظ: 4

 -كاالا
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 اوناك لقألا ىلع مهنإف ؛ةمكاحلا تاطلسلا -ويفراد لوقي امك  اندض اوريثي ل
 . ةيكرتلا تاطلسلا نم تامارغلاو صلبلا ضرفي نم عم لاملا نومساقتي

 .(©)«رومألا اوحرشيو اوملكتي نأ

 .اماحصأ ةيجاودزال ةريطخ ةلكشم يهو هذه ةمحارتلا ةلكشم مامأو

 .الح دجت نأ تلواح ةلود لك نإف ءابنومدخي يتلا ةمألاب مهطابترا مدعو
 يناثلا نيرشت ١7 يف «سلجملا نم رارقب ءآرمأ كلملا ردصأ ةسنرف يفف
 تالاكسإ يف ةمجارتلل نكمي ال نآلا ذنم» هنأب 2م1559 ةئس - ريمفون

 اونوكي مل اذإ مهلاعأب مايقلا ءامهريغو ريمزأو ةينيطنطسقلا يف نيميقملا تنافيللا
 ءادأب مجرتملا موقيو .ةراجتلا سلجم لبق نم نينيعمو «ةيسنجلا يبسنرف
 ةبوعصلا تناكو(”«تالاكسإلا كلت ةيراشتسم يف لصنقلا يدي نيب مسقلا

 تاغللا ًابيط اًهف نومهفي نييسنرف داجيإ يف يه رارقلا اذه رادصإ دنع
 دادعإل ةسسؤم ةماقإ ىلإ ةرورضلاب ىدأ ام اذهو .ةيبرعلاو ةيكرتلا ةيقرشلا
 اهو لهنصوو 0812 ةغللا نايتف وأ لافطأ» مسا مهيلع قلطأ دقو .. نيمحرتملا

 نرقلا قئاثو يف ًادراو مسالا اذه دجي مل هنأ «نوسام» ركذيو .( اهعود

 .ةراجتلا سلجم نم رارقب ةسسؤملا هذه تئشنأ ةقيقحلا يفو .©)رشع نماثلا
 - لوأ نيرشت ١ رارقب ًايئاهن تمظنو «م179 ةنس يناثلا نيرشت 18 يف
 لك «ريمزأو لوبماتسإ يتلكسإ ىلإ لسري هبجومبو .م٠1117 ةنس - ريوتكأ
 ,تاونس ٠١ 9 نيب مهرامعأ حوارتت «نييسنرف لافطأ ةتس تاونس ثالث
 لافطألا ءالؤه عضويو .مهتيرح ءلمب كلذ يف نيبغار اونوكي نأ ةطيرش

 (1) ه'مدياونك, |ا/, م: 6 (00 1 ٠
69 1 5 :2 :185800 (2) 

 2 ١
 )3( أطال, 2: 155. اةلمأه |.

58 



 لعو , يكيلوثاكلا يبحيسملا نيدلا ىلع اوملعيو اوبريل نييشوبكلا ةريدأ يف
 .0نيمجرتمك نمزلا عم مهنم ةدافتسالا نكمي ىتح «ةيقرشلا تاغللا ةفرعم

 تالاكسإلاو ةراجتلا ةفرغ نم باحرتلاب ءدبلا يف ديدجتلا اذه لباقي مو

 لافطألا ءالؤه ةلحر تاقفن عيمجب تفلك ىلوألا نأ ذإ ءءاوسلا ىلع

 لبقتسملل ةمجارت اهنوقلتي يتلا ةيبرتلا ءيبت الأ ىشخت تناكو .مهشاعمو

 دوجو يدؤي نأ تفاخ امك ةفلتخملا تالماعملاو ةيراجتلا رومألا نوفرعي

 كلذلو .«)ربكأ تامارغو « عسوأ صلب ىلإ تالاكسإلا يف راغصلا ءالؤه

 ةبترتملا «ةيلاملا تالاوحلا» ةسامح نود ةفرغلا تددس ىلوألا تاوئسلا ىفف

 «لافطألا ءالؤه نم لوألا جرفلا لبقتسا دقف تالاكسإلا يف امأ .اهيلع
 يتلا ةيدجلا تامدخلا يه ام ذإ .ائيس ًالابقتسا تاونس ثالثل اوبر نيذلا

 فيك لب «ءرمعلا نم ةرشع ةسماخلا نوزواجتي ال نايتف اهمدقي نأ نكمي

 ًامامت ةبيرغ ةغل نييشوبكلا ءابآلا دنع اوملعتي نأ تاونس ثالثب مهنكمأ

 عاطتسي ال يتلا «ةغللا هذه نونقتي ال مهسفنأ نويشوبكلا ءابآلاو ( مهنع

 طالتخالاو ةثداحملل ةجيتنو ءاهسفن دالبلا سرادم يف الإ عقاولا يف اهملعت

 اناك لصانقلاو ةمألا نإف «كلذ ىلإ ةفاضإإلابو ؟؟ . كارتألاو دالبلا ناكسب

 راجتلا فقوم مامأو .مهتيبرت تاقفن ةيلوؤسم ًاضعب |(مههضعب ىلع نايمري

 .«9اهنع رظنلا فرص بجيو «ةلاحم ال ةقفحت ةسسؤملا نأ ادب ءاذه

 ايف اهدئاوف راجتلا ردقو «ةمئاق تيقب كلذ نم مغرلا ىلع اهعأ الإ

 دكأتلا متي ىتح ةينيطنطسقلا يشوبك دنع نوقبي ةغللا لافطأ حبصأو دعب

 نوداعي اوناك مهنإف «ملعتلل ةيلباق اورهظي مل اذإو .ًايفاك ادغ مهميلعت نأ نم

 ناكو . صاخلا مهبلطل ةجيتن وأ «نييشوبكلا ءابآلا نم بلطب مهنطوم ىلإ

 ىلع مهعزويو «مهميلعت موقي يذلا وه ةينيطنطسقلا يف ةسنرف ريفس

 (1) الاقوقومم, 2: 156 -- مهب 8 )غ1(

 (2) 88, 27. 846 مأمو ةتالمزنف هاه هانا. 8 لقعومطرعي 1 ١)

 (3) مل, 8 | هيف
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 نع عفدت ةراجتلا ةفرغ تناكو .اهاقلتي يتلا تابلطلا بسحب تالاكسإلا

 نم نوكتشي ءالؤه ناكو .نييشوبكلل ًايونس ةريل )0٠”( «ةغل لفط» لك
 ملعم روجأ عفدو «مهتفاظنو مهسابلإو مهتيذغتل ةيمكلا» هذه ةيافك مدع

 مهنإف .ةمجارت نوحبصي اوناك امدنعو .«مهمدخي مداخو .مهملعي يكرت

 نويشوبكلا لدابت دقلو .«>مهناكسإو مهسابلإل وكيإ (50) نوضاقتي اوناك
 لاوحأب ماع لك ين ملع ىلع نوكتل «ةليوطو ةيلاتتم تالسارم ةفرغلا عم
 ىلإ مهرفسو مفوصوبو ءالفط 8-١7 نيب مهددع حوارتي نيذلا «لافطألا
 يف ةيسنرفلا رسألا تذخأ نمزلا روطت عمو .(0مهتاقفنو تالاكسإلا

 ادغ مث نمو .ةسسؤملا هذه يف اهدالوأ عضت نأ ىلع صرحت تالاكسإلا

 مايقلل حشرملا يف اهرفاوت بجي ةيرورض تافصو تانامض بلط نكمملا نم
 . ةقيقدلا ةمجرتلا لامعأب

 اه قاهمةم#ا 080ه ةغللا بابشو ةيقدنبلا تماقأ .ةسسؤملا هذه رارغ ىلعو

 وأ «ةينيطنطسقلا ىلإ ةيقدنبلا نم نولسري اؤناك بابش مهو «« انهو

 «ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتغللا اونقتيو اوملعتيل اهيف ةيقدنبلا رسألا نم نوعمجي
 ىلع هسفن تقولا يف اوبردتيلو «تالاكسإلا فلتخم يف ةمجارت اوحبصيو
 .«9ةيقدنبلا ةراجتلا قئارطو «ةيناثعلا ةرادإلا تالكشم

 ١ ماظن يف لاعتسالا ءعوس ةاواذمل يقيقح بدهجب مقت ملف ةرتلكتإ امأ

 عباسلا نرقلا رخاوأ يف هنأ الإ . ةقدانبلاو نييسنرفلا ةبرجت ديلقتل وأ .ةمجارتلا

 (1) ال, ةقاو لو ه6 08 اةمرطةمدهن هن, ة اق ةطهمط7ة, 20 ةمنأ - 1687, 15 مما ةوطته 1715, 2ع(

 1 6: 8001 1690,31 0ءاماتره 1698 رمش 148 - 1

 - |هلامم5 لهو ©2ماعارؤ, مرح 164, 12 1/18) 18694, 25 56ماو[0616 1696 مه 173. 5 زهمالاوم 2

 (2) /.ُمه.164. ةفز

 (3) 8اوماتقم: !ذاقماطالا لقصق 18 56عممله ممزأتف لان اكا/اا م ىاهعاو, 2, 529.

 م. 5. /. طهتأاو , لأ ةمقععأ, 1 3 119, 1
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 اولسرأو ,تتافيللا ةكرش باسح ىلع ةرتلكنإ ىلإ مورلا ضعب لمح ءرشع

 ' ةمارت مهمادختسال ةيزيلكنإلا اوملعتيل .دروفسكوأو رتسسولغ يتيلك ىلإ

 هفادهأو هقلطنم يف ًاسكاعم ًأطخ ةرتلكنإ تعبتا يأ . مهدالب ىلإ مهتدوع دنع

 حرتقا امدنع هنأ ىتح ءًاحجان نكي مل لمعلا نكلو . ةيقدنبلاو ةسنرف طخ

 نوتس» ريفسلا تملعأ ةكرشلا نإف ,ماا/4٠ ةنس يف ناث جوف لاسرإ

 عيجشتلا انوطعي مل ,دروفسكوأ يف اقناع اوناك نيذلا كئلوأ نأب» «« ةنمد

 ةركلا دواعن الأ انررق دقف اذلو , عونلا اذه نم ىرخأ ةلواحمب مايقلل يفاكلا

 ضعب ًايجيردت اوبستكا دق دالبلا لهأ نم ةمحارتلا ضعب ناكو .(١(ىرخأ ةرم

 ةكرشلا نإف اذلو «ةيبروألا تاداعلا صضعب باستكاب اوعرشو «تاراهملا

 خانملا ةمءالم مدع ىلإ ةفاضإلاب اذه «0ةبرجتلا هذه نع اهرصب تلوح
 ةلواحملا نأ عقاولا يفو .كاذنأ نيدفوملا بابشلل ماعلا يعامتجالا وجلاو

 ىلإ مورلا ضعب ليوحت امنإو «نيحلاص ةمجارت داجيإ اهفده نكي مل ةيزيلكنإلا
 ءامور يف ةيقرشلا ةسردملا هلعفت تناك ام طمن ىلع «يناكيلغنألا بهذملا

 نم ةسنرف تقلق دقو .ابابلاو ةيكيلوثاكلاب 0 تيبثتو ةنراوملا ميلعتل

 يرو .قرشلا يف اهذوفنل ةيوقت اهيف تأرو ءهذه ةرتلكنإ ةلواحم

 مهتيبرتل :مورلاو نمرألا ضعب اهرودب تذخأ اهنإف اذلو .هيلإ ةيناكيلخنألل

 . © سيراب يف نييعوسيلا ةيلك يف

 ددع كانه ناك دقف ,ةمحارتلا دادعإ يف تعبتا يتلا ةقيرطلا نكت امهمو

 عم هتالاصتا لجأ نم «لصنقلا بناج ىلإ لمعي ؛ةلكسإ لك يف مهنم

 مهتايلمع لجأ نم راجتلا بناج ىلإ هتاذ تقولا يفو .ةمكاحلا تاطلسلا

 ش ىلع مفوصح يرورضلا ا .ةلاحلا هذه يفو يلاهألا عم ةيراجتلا

 لصنق لكل ناك «ةريبكلا تاللاكسإلا فو .لصنقلا نم كلذب حيرصت

 (1) الممول مم: 226 - 227 ش 1 قلل

 فل
 (2) طلو, م: 27

 (3) ا/اومومم: 6: 303 -- 88, 83 - 06ممامو: اها هم. 7 راي, م: 3 ةفز

 ليف



 ناكو .«0ةمجارت ةعبس لوبنطصا يف ةيقدنبلل ناك لب «ةثالث وأ نانامجرت

 ناكو «لصنقلا صخشب صاخخ لكشب ًاطبترم نييسنرفلا دنع لوألا نامحرتلا

 ناكو .دلبلا ناكس نم نوقابلا انيب ءاّمئاد ىسنرف وهو هتذئام ىلع لكأي
 ناكو .راجتلا نم تابهلا ضعب بناج ىلإ ةليئض ًاروجأ نوضاقتي ءالؤه
 :ًايوئس هينج (م٠ )٠  لاثملا ليبس ىلع زيلكنإلا دنع لوألا نامجرتلل عفدي

 ةيقبلا نم دحاو لكلو .ًاهينج (؟60) يناثلا نامجرتللو «م٠58١ ةنس يف

 رياستل ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف اليلق تديز دقلو .طقف )7١(
 تناكف « يسنرفلا لصألا ووذ ةمحارتلا امأ .©2تالاكسإلا يف ةايحلا تابلطتم

 ةنينامطب نولمعي اوناكو ةريل 166١( - ه0٠0) نيب حوارتت مهروجأ
 لهأ نم ةينامحرتلا ءىواسم نم مغرلا ىلعو .نيرخآلا ةمجارتلا نم رثكأ ةقثو

 تايلاجلل ىلج تامدخ ةماع ةفصب اومدق نيريخألا ءالؤه نإف .دالبلا

 ةصاخبو .تازايتمالا يف مهيلإ ةحيرص تاراشإ ىرن اذهلو .©ةيبروألا

 ال فوري نم رايتخا يف قحلا ةرتلكنإلو  نومجرتملاف .ةيزيلكنإلا تازايتمالا

 ملكت ام اذإف ,كولملا ولثمم مه ءارفسلا نأ (ى ءءارفسلا ولثمم مه( مهم

 «هريفس مساب ,ناكم يأ ىلإ ةركذم وأ «ةلاسرب ثعب وأ ء«مجرت وأ , مجرتملا
 «لصنقلا تايلك وأ .هتبوجأو ريفسلا تاللكل ريسفت وه اذه هلمع نإف

 (ةناهإ ةيأ مهباكترا ةلاح ينو . باقع يأ نم رارحأ مهف مث نمو  هتبوجأو

 نجسلاب مهوجزي وأ ءمهوخبوي وأ ,مهورجزي الأ ةالولاو ةاضقلا ىلع نإف
 نويفعم لصنقلاو ريفسلا ةمجارت عيمج نأو اذه .لصنقلا وأريفسلا ملع نود

 . ىدل مهعاتمو مهنم نيفوتلا تاجاحب ظافتحالا زوجي الو .بئارضلا نم
 .«*مهتثرو ىلع عزوت نأ بجي امنإو .تاطلسلا

 )١( ا//وماكهم, 8: 9 .م15178 ةنس يف اذه ناك )1(
 اللوم: م: 7 ف )2(

  454 - 5 (6الهقوورب مم: )3(

 .) )5.ما151/8 ةنس ةرتلكنإ تازايتما نم (7؟4) دنبلا 6:6  1١(ه) اننموسااوب

  (2)ع (5) امال, 8: 8 ش

 ثض



 ةيذحألا لثم «ةزيمملا سبالملا ضعب نودتري نومحرتملا ناك دقلو

 نومسي اوناك ىتح «سأرلا ىلع ءارفلا قبلقو ,نيمدقلا يف ءارفصلا
 نإف .ءارفصلا مهتيذحأ نود سانلا طسو اوجرخ اذإ اوناكو .(«ةيلقبلقلواب

 ."2مههوجو يف تاروذاقلا نومري اوناك تاقرطلا يف ةيبصلا

 . ةيندملا اهتاميظنت ةرمغ يف ةينيدلا اهنوؤش ةيبروألا تايلاحلا سنت ملو
 00 ىلع فارشإلاب اوموقيل نيد لاجر اهلصانق عم لسرت تناك دقف

 انيأر دقلو . لصنق اهيف ميقي ةلكسإ لك يف تادابعلا ميظنتو «ةينيدلا

 0 هل عسا هيك جم اهلنا عسب لتمر تناك ةيقدنبلا
 | يق هنأ الإ .(©طقف هماعط تاقفنو «هتسينكل امنإو .هسفنل الام ىضاقتي

 ميلستب وتانسلا نم رارق ردص ءرشع سداسلا .نرقلا نم يناثلا فصنلا

 يف هلحم «ةسدقملا نويهص لبج ةوخأ» لالحإو .يناملع لجر ىلإ ةيراشتسملا

 «عمشلا ءارشل نيعم غلبم اهنم نينثال صصخ دقو . ةيلصنقلل ةينيدلا ةمدخلا

 ءخيراتلا سفن ينو .©تاقدصلا ضعب عيزوتلو «ةلوانملا ةدام مزلي امو

 . ىلع قافنإلل تاكود )٠١( ددحي .بلح يف رشع ينثالا سلجم نم رارق ذحتا

 #/١51 ةيسنرفلا تازايتمألا نم (ه") دنبلا ىلإ كلذك عجريو | 2

 نع ١ا/١41 ةنس يف «نيزيفيد» بلح يف ةرتلكنإ لصنق ركذيو 9'هءاباواس ا/. 50: 37-8

 . لصانقلا ةرئاد يف لخدي دوهيلاو نييحيسملا نم ليلق ريغ ددع ناك : يلي ام ةمجارتلا
 «هتيامح يف نيصخش لاخدإ يف قحلا نامجرت لكل ناكو .ةمجارت ةفصب بناجألا

 (*) ةسنرف لصنقل ناكو .ةيناطلسلا ةءاربلا بجومب «لئامرف» امهنم لك ىمسيو

 دحاوو نييحيسملا نم مهلثم ةدنالوهو ءًنامجرت )١١( ةرتلكنإ لصنقلو «ةمجارت
 . «يدوه

 000 ٠5 صد (1) دل - بلع نع ةينرات قئاثو

 ٠ (0) الهمم مب 7 01(

 (2) 8ممضمأب م: 30. تق. الار 6 40. تقص, انلاك )00

 يف نويهص ريد يف نوميقملا ةسدقملا ١ ضرالا ءابآ «نويهض لبج ةوخأب دوصقملا نإ (”)

 0 .ناكسيسنرفلا نم مهو يعلقلا

 00 53 هزمت ْ



 ةداع قفارملا نيدلا لجرو .«ااهيف ةقدانبلاب ةصاخلا ةسينكلا يف عمشلا

 ىلع فرشيو «مهنطو يف يرجت امك ءاهئاضعأ عم تاولصلا ميقي ةيلاجلل
 ةسينك ةيأ ءاشنإ اعونمم ناك ةقيقحلا يفو . ضرغلا اذهل اهزهجي ةريغص ةسينك

 موقت تناك تايلاجلا نأ الإ .ريمزأو ةينيطنطسقلا جراخ تايلاجلل ةديدج

 لجر اهدعأ هيف ميقت يذلا ناخلا يف ةصاخ ةفرغ يف امإ «ةينيدلا اهرئاعشب
 ةسينك يف رئاعشلا كلتب موقت تناك اهنأ وأ ءأرس ةسينك لكش ىلع نيدلا
 ةريبكلا تالاكسإلا يف ةيبروألا تايلاجلل ناك .ةماع ةروصبو .ةنراوملا

 طمنلا ىلع مهرئاعش اهيف نوميقي ةنكمأ «سلبارطو اديصو بلح لشم
 ةقحلملا ةصاخلا ةينيدلا فرغلاو .بلح يف ةقدانبلا ةسينك لثم « يكيلوثاكلا
 .©سليارطو اديص ىف ةيلصنقلا ثويبلا وأ تاناخلاب

 ةيسنرفلا ةمألا نإف «.لصنقلا قفاري نيد لجر نيعت ةيقدنبلا تناك |ملثمو
 نايحألا مظعم ين لوانتي ناكو اهسق ةيلاج لكلف . ةلكسإ لك يف لعفت تناك
 اهذوفن تيبثتل اهتاقاط لكب ىعست ةسنرف تناكو . لصنقلا ةدئام ىلع هماعط

 قيرط نعو ءاهتايلصنق يف ةصاخ ةيرس سئانك ةماقإ قيرط نع ؛ينيدلا
 نع مالكلا دنع الصفم ثحبيس امب ءاهبتدعاسمو ةيريشبتلا تاثعبلا عيجشت
 ناكسيسنارفلا ةوخأآلا ىلع تدمتعا دق ةيقدنبلا تناك اذإو . ةينيدلا تايلاحلا
 اهنأ الإ ءرمألا ءئداب يف كلذك مهتدمتعا ةسنرف نإف «ةينيدلا اهسوقط يف

 تافالخ ىلإ ىدأ ام ,.نييعوسيلاف ؛نييشوبكلا ىلإ دعب |ميف مهنم رمألا تلقن
 ةسينك يف لمعلا لوح بلح يف ةصاخبو .فئاوطلا هذه نيب يهتنت ال
 نكامأب ةيانعلا ةيلاجلا عم نيلماعلا نيدلا لاجر مه ناكو . ةيسنرفلا ةيلصنقلا

 )١( هردق الام بلح يف نيدلا لجرل نيع دق ءم617١ ةنس رارق ناكو )00(
 .تاكود 1 :١

  4اطلق. م: 50. تدم. هاكالاا1, مد د4. توص. ض0

 ا/. 0' ثمينا وانال الا. 0 72, - |. ممم: 3186-314 - 86:06(. 2:50. 08ه, 0166. 5 ةفز )2(

 .نوكيل « سلبارط يف تيب راجئتسا بوجو ىلع م1664 ماع ةيقدنبلا رارق ين دكؤيو
 .ناكيس نيرشعب اهنييزت تاقفن تردقو ,ةسينكلاو لصنفلل أرقم

5“ 

 دع. - نطلع دنا نين ميصْيم دعيه ةو تي وول اح وجت جم

 اها اعجضح عطس هيتس دق هجر حجاج تخل ات لل



 تاذ قيض ىه ةمئادلا مهاوكش تناكو .ةقئثال حبصتل اهنييزتو مهتدابع

 .«2مهلل ةمألا عربت مدعو ديلا

 اهميظنت راطإ يف ىرخألا يه تلخدأف ءاهيتسفانم نع ةرتلكنإ ذشت ملو
 ًادوجوم ناك يذلا يناكيلغنألا نيدلا لجرف .ءدبلا ذنم نيد لجر يلصنقلا
 )٠٠١( ًايونس هل مدقت تناكو .فلس هل ناك «م1649١ ةنس «بلح يف

 .دقنلا ةميق ضافخنا ببسب ,؛هينج )4٠00( ىلإ دعب (يف اهتعفر ,هينج
 ةحنم ىقلتي ريخألا اذه ناكو ,.لضصنقلا وأ ريفسلا عم ةداع ميقي ناك دقو

 نونيعملا ءالؤه ةسينكلا لاجر ناكو .هماعطإو هتماقإل ةكرشلا نم ةيفاضإ

 موقي نأ دعب ؛ةكرشلل ماعلا سلجملا لبق نم نوبختني تالاكسإلا يف

 عبطت مهنم راتخي نمو .راجتلل ٍيسيئرلا سلجملا مامأ ظعولاب نوحشرملا

 اذه ىلإ اولصو نيذلا كئلوأ نم ًاددع نإو .(9”ةكرشلا ٍباسح ىلع هتظعوم

 هوققح اهب دعب ايف مهؤامسأ ترهتشا «ةيافك باحصأ الاجر اوناك ءبصنملا
 ةايحلا ةبرجتل «تنافيللا يف لمعلل مهضعب عفدنا دقلو .( خيراتلاو ملعلل

 وأ «دالبلا عاضوأو ةيقرشلا سئانكلا ةساردل وأ .كارتألا نيب ةرماغملاو

 ةيناكيلغنألا ةينيدلا سوقطلا تناكو .ريشبتلل وأ ,ةسدقملا نكامألا ةرايزل

 ىرخألا تالاكسإلا ين امأ ءطقف بلح يف ةيلصنقلا ةسينك يف يرجت

 ددع ةلق ىلإ عجري ابرو .ةماع ةدايعل دادعإ يأ ظحالي م هنإف .ةريغصلا

 )١( تلعج مث «شرق (500) «م 15417 ةنس ريمزأ يف يسنرفلا نيدلا لجرل ررق )190(
 ءأشرق )٠٠١( دوأ ةماقإل ًاشرق (0١6٠١)و ء عومشلاب ةسينكلا ةءاضإل اهنم شرق

 .دحاو لكل ًاشرق (ه0١) لدعمب ب يأ «نيادلا لاجر نم ةثالث

 ااةقومرو 8/ 457 - مه, 201.28 لانأا)و 2

 (2) الهمم: م: 229 ا ا )0
 (3) اطال: 5. 223. ال06. ٠ ةف]

 ,كوكوب راوداو (م1570 - 1174) بلح يف ماقأ دقو ,نوسبور سلراش لثم .
 ٠ .(ماك؟75 - )1١57٠ نيب لمعو

 دنقلا



 لماعي نأ .نيعملا نيدلا لجر ىلع ناكو .«)اهيف ةيزيلكنإلا ةيلاجلا دارفأ

 نأ ودبيو .هتظعوم اولبقي ىتح .ةصاخ ةلماعم بابش مهلكو ةيلاجلا دارفأ

 هيلع نوقدغي اوناك مهنأ ىتح .بلح يف مهنيبو هنيب اًئاق ناك ماجسنالا
 .(2مهاياده

 «سرحلا ىلإ ةراشإلا نم دب ال «ةيلصنقلا يفظوم دقع لمتكي ىتحو
 سراف» رمألا ءىداب يف يقدنبلا لصنقلا قفاري ناك دقو .«ةيشيواشلا» وأ

 تحبنم تازايتمالا نأ الإ .©لسارمك لمعيو هتسارحب موقي ع هويدا
 مهنم ددع كانه حبصأف .«©مهتسارحل ةيراشكنا رايتخا قح لصانقلا

 نوبوحصم مهو الإ ًادبأ نوجرخي ال لصانقلا ناكو .ةمهملا هذبب نوموقي
 مهتناهإ عنمل ءمهل ةيرورض تناك ةيشاحلا هذه نإ» :«دوو» لوقيو . مهم

 مهتقحالم وأ مهيلع قصبلاك «نيبصعتملا نيملسملا لبق نم تاقرطلا يف

 ءالؤه ىدبأ دقلو .«مهتبتر وأ مهصخشل مارتحا نود «ةقيذب توعنب
 لصانقلا دحأ  «لونيك» نأ ىتح .مهلمع يف ًاريبك ًاصالخإ ةيراشكنالا
 مهيف ىأر «ويفراد»و «”*”«ملاعلا يف ءالمزلا صلخأو مهدجو بلح يف زيلكنإلا

 يف 5-4 نيب حوارتي مهددع ناكو .”)مهتمدخو مهلمع يف نيزاتمم ادارفأ
 .©بلح

 نم ريثك يف ذخؤي .«صاخ لسارم» كانه ؛ةيشيواشلا بئاج ىلإو
 مامأ تالافتحالاو تابسانملا يف ريسيو «لصنقلا ينطاوم نم نايحألا
 . © ةضفلاب تشقن ًاصع ًالماح .لصنقلا

 (1) اطلق, من 4 000 ْ

 (2) اطل, 0

 (3) 8هعطمأ م : 30. 0ص. الا 2م

 (4) الان وريبأاج, 5. 26 - علب 28. 0'ةمباوانا«, /, م: 54 050

 (5) ال/ممك,, من 8 0 20(

 (6) 0'مصياون». ا/. م: كقج (5 0 ٠

 (2)اطال. ال, م: 2 ش 95 0 م 3-7

 (8] 11/0ممل, 5: 228 - 0' معاهم ا/, 5: 522 - هاندقمأا. |[. "3 0

 ل |



 مضت تذخأ «ةيبروألا تايلصنقلا نأ ىلإ ًاريخأ ديكأتلا نم دب الو
 نم اهدارفأ جلاعيو :ةيلاجلا ةحص ىلع فرشي ابيبظ رشع عباسلا نرقلا يف
 دجوأ نم لوأ ةيقدنبلا تناكو .اهب نوباصي يتلا ةئبوألا» ضارمألا
 0 قالحملاو بيبطلا لثم ءاهتايلصنق يف نيينفلا نيصاصتخالا

 ءًاطايخو ٌءاَذح ءالؤه ىلإ فيضي سنامول نوليب نإ لب 29 ينالديصلاو
 ةيروس يف شيعي نأ ؛حئاسلا بيبطلا اذه يأر بسحب لصنقلا نكمتيل
 ةقدانبلا دلقت مل ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلا ةيلاجلا نكلو .20 هدلب يف ناك ول امك
 ةيلصنقلا امأ .بلح يف دحاو تنافيللا ةكرشل ناك دقف .بيبطلاب الإ

 . 9 رشع نماثلا نرقلا علطم يف الإ هلثم ىلع لصحت ملف ؛ةيسنرفلا

 ««مدخلا» ةيلصنقلا يف نيلماعلا ةعومجم ىلإ ًاريخأ فيضن نأ نكميو
 , مدخلا نم ةعبرأ ةداع اهلصنق بناج ىلإ نيعت ةيقدنبلا ةيروهمج تناك دقو

 نوتأي اوناكف ةطخلا هذه ىلع ةسنرفو ةرتلكنإ تراسو .(»ةعبس ًانايحأو
 ريغ ىلإ ءيلصنقلا تيبلا ميظنتو «ةدئاملا بيترتل هل دعاسمو خابطب مهعم
 وه ةلكسإلا ىلإ مدخلا ءالؤه راضحإ نم فدهلا ناكو .لامعألا نم كلذ

 ىلع نيصيرح لصانقلا ناك يتلا تالافتحالاو «فرتلا ماظن ىلع ةظفاحملا

 (1) 8ويمطوأب من 40, هم. انالااا, من 44. هوص, ا. قلد

 (2) اطأ0. 2:50, هوم, 01. 2١

 (3) ة8هامم اه. ةاومو., 2: 0 ةرفز

 نييسنرفلل حارج داجيإ ةرورضب حرص «تالاكسإلا يف هشيتفتب «رييترودو مايق دعب )0

 ةمألا تررق ,م١11© ةنس ينو .اهينالديص اديص ةلكساإل ناك اك ةرهاقلا يف

 .نوعاطلا راشتنا ءانثأ طقف نييسنرفلاب طبتري «حارج بيبطل ًارجأ ًاشرق )١16١(
 لك ةدشب ضراعت تناك ةراجتلا ةفرغ نأ الإ . اديصو سلبارط يف لثملا اذه دلقو

 .ةقفنلا كلت طاقسإ ىلع لمعت تناكو «تاباسحلا اهلصت ةرم
 مقا 389.6 06عورممطنو 1709 - 88, 28, 23 لادألا 166

 كانه سيل نكلو «ةيليسرم نم يسرف بيبط ١58٠١ ةنس يف بلح يف ناك دقل
 0'مصبافانال 7, 8:576 : . ةيلصنقلاب طبترم هنأ ىلإ ةراشإ ةيأ

 (5) طقوم عال ولاه. م: 4 1 م

 ذو



 نكلو .مهتبيه اهيلع اونبيو ءمهريدقت اولانيل ؛كارتألا مامأ ةمخف اهراهظإ

 ناكو «نواهتلاو لسكلا اوداتعا مهنأل 0 اونوكي مل زيلكنإلا مدخلا

 ©20ةرتلكنإ ىلإ مهرثكأ ةداعإ ىلإ ىدأ امن «مهيلإ ناكيسي رمخلاو دالبلا رح

 ءالؤه ناكو « مهنم مورلاو نمرألا ةصاخبو «دالبلا لهأل لصانقلا مادختتساو

 .اميوحنمي اوناك يتلا ةنسحلا روجألل لمعلا اذبب نوبحري

 تالاكسإلا ْق تايلاجلل يرادإلا بيكرتلا ثحب نم حضتيو

 ؛ةريغص تايروهمج عقاولاو لعفلاب نوكت تناك تايلاجلا هذه نأ ,ةيروسلا

 هذهو .مدخلا ىتح اهصقني الو «نوصاخلا اهوفظومو .ةلماكلا اهترادإ امل

 كلت اهعبتت ينلا ةيبروألا لودلل يرشب دادتما ةقيقحلا يف يه تايروهمجلا

 لعو «ةيلصألا اهطاوم نيبو اهنيب ةقشلا دعب نم مغرلا ىلعف .تايلاجلا

 ا اطابترا اهناطوأب ةطبترم تناك اهنإف ؛يبسنلا اهددع ةلق نم مغرلا

 ءاهدالب مظنب ًامازتلا تايلاجلا رثكأ نأ ظحاليو . ةيميظنتلاو ةيرادإلا ةيحانلا

 ميظنتلاف «ةيدن الوهلاو ةيزيلكنإلاو ةي ةيقدنبلا تايلاجلا تناك ءاهمصاوعل ةيعبتو

 كلت لعج - ةكرش ميظنت وأ ًايموكح ًاريظنت ناكأ «يزكرملا يرادإلا

 ىلإ تاءاسإو تافارحنا نود «ةقيقدلا ةلآلاك ريبك دح ىلإ ريست تايلاجلا

 ىلع ةصيرح تاذلاب ةيقدنبلا تناكو . ةينامثعلا دالبلا يف لودلا هذه ةعمس

 تاقالعو «ةمئاد هبش برح يف تناك اهنأل ءاهريغ.نم رثكأ ةيحانلا هذه

 يأ ردصي نأ ديرت ال تناك اهنإف اذلو «ةينامثعلا ةلودلا عم رارمتساب ةرتوتم

 اهاياعر ضرعيو «ةمكاحلا تاطلسلا اهيلع بضغي اهتايلاج نم ءىم فرصت

 ةرتلكنإ تدارأ كلذكو .داهطضالاو نجسلاو «تامارنغلاو صلبلل

 بلطتت ةراجتلا ةحلصمو «ةراجتلل دالبلا هذه ىلإ اتيتأ دق امهف : ةدنالوهو

 نأ نذإ امهاياعر 0 , ةمكاحلا 00 ناكسلا عم ةنسح تاقالع

 0 درفلل هيف كرتت ال «قيقدو يزكرمو مكحم ميظنتل اعضخي

 الإ «هرطأ يف يزكرم ال يطارقوميد وه نذإ عبتملا يرادإآلا ماظنلاف

 .هعقاو يف يزكرم يدادبتسإ
 (1) ا/ووهل. 5: 5 قد

0 



 يللا ير ا ا ااا اللا اا ا ا م م م مم م مم ا ا اذ ز ز ز ةزةزةزؤ 1

 نيبو اهنيب تاقالعلاف ,فلتخي اهيف عضولا نأ اني رأر دقف .ةسنرف امأ

 تدافتسا امدنعو « يراجتلا لبق ىسايسلا اههجوب .ت أدتبا ةيناثعلا ةلودلا

 اوقلطنا اهراجت نإف «تنافيللا يف اهتراجت تبغتل .تاقالعلا كلت نم ةيليسرم
 تايلاجلا تناك عقاولا يفو .قباس ميظنت يأ نودو ًارارحأو ىدارف :لمعلل
 مهنيعي لصانق دوجو نم مغرلا ىلع ؛«ةيروسلا تالاكسإلا يف ةيسنرفلا
 ريبلوك دهع ىتح «ةيكلملا ةطلسلا نع قلطم هبش لالقتسا يف شيعت .كلملا

 سلجم اهيف لخدتي الو «ةيليسرم ةراجت ةفرغ عبتت ,ةصاخ ةرادإ فلؤت يهف
 عضو نع فلتخي ال نذإ اهعضو نإ «لئاق لوقي امبرو .ًاردان الإ كلملا
 ءامام كلذ ريغ تبثي عقاولا نكلو «تنافيللا ةكرشو ةيزيلكنإلا ةيلاجلا
 «تنافيللا ةكرش نم ةطلسو ًابيكرت فعضأ تناك ءاهتفرغو ةيليسرم ةيدلبف
 نوطبتري ال لوألاف .زيلكنإلا نيميقملا ةعيبط ريغ نييسنرفلا نيرجاتملا ةعيبطو
 .ةحضاو بابسأل ,مهتكرشب تنافيللا ةكرش ءاضعأ طابترا ةيليسرم ةفرغب

 وأ ءزيلكنإلا اهب عتمتي مل ةيرحب اوعتمت نييسنرفلا نيميقملا نإف مث نمو
 سلجم يف اوعمتجاو «ةرحلا مهتدارإب ةيسنرفلا ةمألا مسج اونوكو «ةقدانبلا
 نيذلا «ءلصانقلا عشج دض مهسفنأ نع اوعفاديل قبسم هل عيرشت نود

 قثبنا نذإ يزادإلا مهميظنتف . ةصاخلا مهح اصم ىلع الإ نورهسي ال اوناك

 امدنعو .ةداعلاو فرعلا ىلع ًادنتسم ريبلوك دهع ىتح راسو ءمبتاذ نم

 ةطلسلا ىلإ تأجل اهنإف ءاهيديأ نم تلفي داكي رمألا نأ ةيليسرم ةفرغ ترعش

 «مهيديأ يف ةسنرف مكح ةرادإ زيكرت ىلع كلملا ءارزو لمع اكو .ةيكلملا

 كلملا لبق نم نيفظوم لالحإو ءاهسفن ةرادإ يف تاعطاقملا ةيرح ءاغلإب

 زيكرت ىلع اولمع ؛هدعب نم هءافلخو ريبلوك نإف «نييثارولا وأ نيبختنملا لدب
 كلت نومكحيب نيفظوم مهنييعتب ,ياسرف كلملا ةمصاع يف تالاكسإلا ةرادإ

 سلجم نع ةلقتسم ةرادإ نمف .ةيسنرفلا تاعطاقملا مكحت اك ,تالاكسإلا

 وه اهسيئر «سلجملا اذهل قيض لكشب ةعضاخ ةزيمتم ةرادإ اودجوأ « كللإ

 « كرحتلا رماوأ ذخأت ماظنلا رصانع عيمج تناك هنمو . ةيرحبلل ةلودلا ريتركس
 .اهيف يهتني هجئاتن هل رمأ لكو .هبتاكم نم قلطنت .ةماه ةهدايم لكف

 هلمع ملتسي نأ نود ةيسنرفلا ةمألل الصنق ىعدي نأ نكمي دحأ الفو



 : يتآلا بيترتلاب تالاكسإلا يف راجتلا ىلإ لصت ةيكلملا رماوألا“ عيمجو (١>(انم

 ةمألا دارفأ نم ىواكشلاو . لصانقلاف «ءارفسلاف «ةيرحبلل ةلودلا ريتركس

 . سكاعم لسلستب ريست

 ,تالاكسإلا يف ةيسنرفلا تارمعتسملاب ةصاخلا ةيراجتلا ةفصلا نكلو

 اوكرتي نأ ىلإ .هدعب نم هءافلخو ريبلوك اتعفد اهب تعتمت يتلا ةقباسلا ةيرحلاو

 تيكرت يتلا تاطلسلا ضعب رسفي اذهو ءاهترادإ نم ايف ًأطسق راجتلل

 لدتفو افق ارك اعل اهيلع ناك دقف «ةراجتلا ةفرغلو ةمألا سلجمل

 رخاوأ يف اهتايلاحجل اهترادإ يف ةسنرف تراس اذكهو .ةديدشلا ةيزكرملا أدبمل

 ةيقدنبلا اهلبق هيلع تراس يذلا قيرطلا سفن ىلع ءرشع عباسلا نرقلا
 .ةدنالوهو ةرتلكنإو

 ٍسداسلا نينرقلا يف اوماقأ نيذلا ءاهؤالمعو ةيبروألا لودلا عيمج راجتف 2

 ًارارحأ ًادارفأ اونوكي مل ,ةيروسلا ءىناوملاو ندملا يف ءرشع عباسلاو رشع
 ةحلصمب عاقبلا كلت يف لمعلل اوعفدنا نيرماغم الو .ةملكلا ىنعم لكب

 « ةديدع تايهم مهود مهتلمخ نيفظومب نونوكيام هبشأ اوناك انإو .ةصاخ

 ةقيقحلا فو . هجو لضفأ ىعو فرشب اهودؤيو اهب اوضبني نأ مهيلع ناك

 نم ةهجوملا اهتكرحبو ؛ةقيقدلا اهمكح تاييظنتب «ةيبروألا تايلاجلا تناك

 يجيردتلا هللست قلطنمو «ةيناثعلا ةلودلا يف يبروألا ذوفنلا رس يه «زكرملا

 لودلا تناك دقل .اهيلع يبرغلا رامعتسالا روذبو «ةيبرعلا ضرألا ىلإ

 هذه تشاع يتلا نورقلا نم دعبأ ىدم ىلإ رظنت ءاهتايلاجل هذه اهتاييظنتب
 ةلودلا فاعضإ ىلع ءدحاو نآ يف لمعتو رظتنت تناك دقل .اهيف تايلاجلا

 .اهيف اهدعاوق تزكر يتلا قطانملا يف ًاحرم ريستل ءاهكلابتو ةينايشعلا
 (ةيرامعتسا دعاوق» كاذنأ عقاولا يف تناك ءاهتايلصنقب ةيبروألا تايلاجلاف

 .ةحماطلا ةصاخلا اهمرام ذفنتل ءاهود اهيلع تزكترا «ةيفخ

 )١( ةنس يف ةيرحبلا كلملا ةيرمآ نم رمأ ١548١م.
 هك8قف



 عئاكلا لنه

 ِق .ةيروسلا ءىناوملاو ندملا ف ةميقملا ةيبروألا تايلاجلل نكي مل

 ؛ةصاخلا اهمكحو اهترادإ مظن ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا

 هذه تنوك دقف .ةزيمتملا ةيعامتجالا اهتايح كلذك اهل ناك امنإو ءبسحف

 نع «اهتايح قرطو ءاهديلاقتو اهتاداع يف ةبيرغ ةيرشب تاريزج تايلاجلا

 لوضفلا ريثي امو  ناطلسلا اياعر نم عساولا يقرشلا يبرعلا يرشبلا مضخلا

 م «نيرصاعملا برعلا نيخرؤملا نكلو .ةايحلا كلت فّرعت .ًاقح يملعلا

 حايس نم ء«مهسفنأ نييبروألا سكع ىلع «رامضملا اذه يف انلوضف اوضري

 ' نأ «مهزيراقتو مهتاباتكب ءالؤه عاطتسا دقف .نييمسر نيفظومو جاجحو

 . ىقبت اهنكلو ةرفاوتم رداصملاف . ةايحلا كلت ملاعم نع ةحضاو ةروص انل اومدقي

 دعب ًاددجم تدفو ينلا كلت ابنم اهيس الو «تايلاحخلا هذه نأ رهظيو

 رمألا ءىداب يف تنأ دق «ةيدنالوهلاو ةي زيلكنإلاو ةيسنرفلاك «ينامثعلا حتتفلا

 :ةيزيلكنإلا ةصاخبو ءاهضعب نإ لب .«7ةليوطلا ةماقالل ال ةتقؤملا ةراجتلل

 نأ لبق ءاهيف شيعلا تاناكمإو دالبلا عاضوأل ًاسرادو ًافشكتسم دفو دق

 دف ءالؤه نأ دب الو ,ةدودحم ةيدرف ةرجه لا تناك كلذبو .(27ميقيو رقتسي

م العتامم, امام نم ادهم 87, 497, م : 379 - وه قد
 .(1) دعخطمم ن

 ىلإ تلسرأ يتلا ,(ماهذق  ماهممر ةيزيلكنإلا ةيراجتلا :ةثعبلا كلذ ىلع لثم (0)

 . (دردلإ نوج «شتيف «يربوين) اهدارفأو .زمرهو داذغبو ةيروس

 ١ 54 03 تايلاجلا 0/9
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 ءالمز عم طبارتلاو يقالتلا ىلإ مهتجاحب اوُسحأو «بارتغالاو ةشحولاب اورعش

 .ًاضعب مهضعب عم عمجتتلاب "يلا . مهعمتج وأ مهنطوم سفن نم مهل
 ةعامج» اونوكو .مهضعب ىلع اومأتلا نطوم لك دارفأ نإف ءاًمئاد ثدحي امكو
 ةيلاحلا»و «(ةيسنرفلا ةمألا»و .ةيقدنبلا «نوموكلاو يه .(ةصاخ

 فوخلا ىلإ « يعامتجالا لتكتلا اذه «سازور ود» وزعيو . خلإ .. (ةيزيلكنإلا

 "نم مهمراقتف افرق ًاينيد مه رياغم طيحم طسو دارفألا هب رعشي ناك يذلا

 «نييلصألا ناكسلا ةوادغ دض مهسفنأ نع عافدلل ناك اع مهضعب

 0 اذه ىوقو ءاهتازايتما مرتحتو ةمكاحلا ةطلسلا اهمرتحت ةوق اونوكيلو

 له «تبثي ؛تبثي ام عقاولا يف انيدل سيلو .«7ةبرغلاو نطولا نع دعبلا ؛«همعدو

 ودوف 0 اهيل مأ «ةيلصنقلا ةسسؤملا دوجول اننا 0 اذه ناك

 دق نطولا نع داعتبالا نأل ءاهتأشنل ًاقباس ناك عمجتلا نأ دكؤي «سازور
 ةطلسلا ىلع مهداتعا نم 0 . مهسفنأ ىلع دامتعالا ىلإ نيميقملا عفد

 مهتجاحب | اوسحأ امدنعو .مههيجوت يف ةئيطبلاو ,مهنع ةديعبلا ةيزكرملا

 تاطلسلا عم مهرومأ مظنيو مهيمحيو «مهنوؤش ىلع فرشي نم ىلإ ةحلملا
 رمألا ءىداب يف لصنقلا ناكو .«ةيلصنقلا ةسسؤملا» اوقلخ مهنإف ,ةمكاحلا

 نأب» فيضيو .نورخآلا اهربخ ام رثكأ ةلكسإلا يف ةايحلا ربخ .مهنم ًارجات

 يف اوأر نأ اوشهدي مل «ندملا مهتنيع نيذلا «ةرم لوأل نيثوعبملا لصانقلا

 , مهدالب يف مهءارو هوفلخ يذلا ميظنتلا ام دح ىلإ هبشي ٌيظنت تالاكسإلا

 .(2(هومحو هوعسوو هئم اودافتسا لب

 اذه ىلإ عفادلا وه ناك هسفن لصنقلا نإ .لوقي نم كانه نأ الإ

 تناك كلذبو «هينطاوم نم راجتلا هلمعو هتاطلسب بطقتسا ذإ «عمجتلا

 مهضعب عم ةيلاج لك دارفأ لتكت يف لوألا ربؤملا لماعلا يه ةيزكرملا ةطلسلا

 | .ًاعم ًانايحأ نيتيلاج عمج يفو لب ءًاضعب

 8(2) 8, لم ىهنوقم !..8: 86 (0) ١

 " (4) اهاوب م: 8 : 205



 وهو «هينطاوم نع بيرغ لك ثحبي نأ يعبطلا نم «ةقيقحلا يفو
 نييناثعلاو كيلاملاو نييبويألا ةلود نأكو ,نطولا نع ةديعب ةعقر يف ميققم

 ةيبروألا تايلاجلا تّصخف «ةيعامتجالا ةيسفنلا ةيحانلا هذه تمهف دق
 نكلو . لتكتلاو طبارتلاو عمجتلا ىلع اهتدعاس كلذبو ءاهعمجي دحاو ناكمب
 دارفأ باطقتسا يف لصنقلا هبعل يذلا رودلا ةيمهأ كلذك ىشنت الآ نب

 وأ .ةمألا مزهفم اقلخيل انواعت نيلماعلا نإ ؛لوقلا نكميو .ةيلاج لك

 ىري ناك يذلا ءهسفن يقرشلا ريكفتلا عم عمجتلا اذه مءالتو «نوموكلا

 :امزأل لب ًايعتبط ارمأ ةنهلا نا ةكلبلا وأ .ءنيدلا نتاسا قع عمجتلا يف

 « يعامتجالا اهبيكرت يف ةدحاو اهلك نكت مل ةيبروألا تايلاجلا نأ الإ

 ةيلاجلا نأ ىلإ ةراشإلا نم دب الو .ىرخأ ىلإ ةيبروأ ةئف نم فلتخي ناك لب

 تايسنج نم ًأدارفأ نايحألا ضعب يف امنإو «بسحف اهينطاوم ْمضتل نكت ل

 دارفألا ءالؤه عتمت نم مغرلا ىلع نكلو .اهدالب ملع تحت نورجاتي «ىرحنأ

 مل مهنإف «ةياعرو ةيامح نم ءاهسفن ةيلاحجلا ءاضعأ هب عتمتي ناك ام عيمجب

 نم ال ءاهيلع ةيفاضإ رصانع مهف ءاهبيكرت بلص يف نولخدي اونركي
 دارفألا ةعومجم وه «ةيلاجلل يفاصلاو يقيقحلا يلوألا بيكرتلا نأل .اهميمص

 نم فلتخت يتلا يه اهسفن ةعومجملا هذهو .ةدحاو ةلود ىلإ نوبستني نيذلا

 مهنطاوم يف اهئاضعأل ةيعامتجالا عاضوألا بسحب «ىرخأ ىلإ ةلود

 .تالاكسإلا ىلإ مهدوفو لبق اهيلإ نوبستني اوناك يتلا تائفلاو «ةيلصألا

 نيتيعامتجا نيتئف نم دارفأ ىوس مضتل نكت مل ءالثم ةيقدنبلا نوموكلاف
 .20نييندملاو « مهن#ه: ءالبنلا ةقبط امهو ءاهسفن ةيقدنبلا ناكس نم .طقف

 نيتاه نم يقدنبلا لصألا يوذل الإ ةراجتلاو ةحالملاب حمسي. ال ناك ذإ

أل .اهبوح امو اهسفن ةيقدنبلا ةنيدم ناكس انه نييندملاب دوصقملا )١(
 هنأ فورعملا نم هن

 هذه ناكسف .ليبخرألا رزج يو ةيلاطيإلا ضرألا ىلع تارمعتسم ةيقدنبلل ناك

 نوعتمتي ال مهو .نييندملا نم اوسيل مهنكلو . ,ةقدانبلا اياعر نم مه عاقبلا

 . مهتازايتمإب
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 تدعم اهل اعلا ادم هلا عن اع عاد لا دعا دعا

 هت قا دلل في خو +

 يف ةماقإلا نكت ملو .ءاينغألا نم امهدارفأ مظعمو .طقف نيتتفلا

 ملف «طورشل ةعضاخ تناك لب ءامهنم ديري نم عيمجل ةحوتفم تالاكسإلا

 ناك هنأ يأ .ةنسحلا قالخألاو «ةبيطلا ةعمسلاب عتمتي نم الإ ذخؤي نكي

 الإ ,ةيروسلا ةيبرعلا ضرألا ىلع ميقي نأ ءرجات وأ يراجت ليمعل زوجي ال
 ةسارد هفلم سردت اهرودب تناك يتلا .ةسمخلا ءاربخلا ةنحل ةقفاوم دعب

 (5:000) هتميق يلام ًانامض عفدي نأ هيلع ناك امك ,©0ةقيقد ةصحمم
 ليبنلل حمسيو ء«ماع لك اهديدجت بجي «ةتقؤم هتماقإ ربتعتو 2«2تاكود

 لجسي ةيروس يف ةيقدنبلا لصنق ناكو «9ةيلاتتم تاونس رشع ةماقإلاب طقف

 تناك كلذبو .(ه2بثك نع مهلامعأ بقاريو «مهتاورثو راجتلا ءالؤه ءاسأ

 دق يهف .مهفرصتو ءاهاياعر كولس نسح ريبكدح ىلإ نمضت ةيقدنبلا
 انايحأ ةيقدنبلا ةيلاحجلا نمض ظحالي نكلو .ةزاتمم فانصأ نم مهتراتخا

 نأ دعب «ةيقدنبلا ةيسنجلاب اوسنجت بناجأ يأ ,يقدنب ريغ لصأ نم دارفأ
 ةجيتن اوبستكا نيذلا كئلوأ مه بناجألا ءالؤهو ءابتاذ ةيروهمجلا يف اوماقأ

 ««ةيندملا ةنطاوملا» قوقح .فيرشلا يراجتلا مهلمعو «ةيروهمجلل مهئالو

 ةيامح بناجألا دض ةيروهمجلا اهتضرف يتلا ةديدشلا دويقلا نم مغرلا: ىلع
 .(9اهتراجتل

 مهنأ ذإ «ةيقدنبلا ةيلاجلا دارفأ نيب اًئاق يبهذملا ينيدلا سناجتلا ناكو .

 مهوحو ء.دوهيلا ضعب كانه نكلو .يكيلوثاكلا بهذملاب اعيمج نونيدي
 تحت اولخدو .«ناطلسلا اياعر نم مهنأ مأ .ةقدانب اياعر مه له .«فالخ

 اياعر دوهيلا نم ريثك نوكي نأ عقاولا يف ًابيرغ سيلو ؟؟ةيقدنبلا ةيامحلا

 (1) 8ورمطوأ, 6. 45. نوم. ا(0أ1, 8: 47, 0م, 1 8 35. ©ةص, 001 01(

 .ةيقدنبلا ةنطاوملا قح اوبستكا نيذلا بناجألل ةحالملاب دعب اهيف حمس دقلو
  (2١اطال. طب 46. هقص. ©, هلا )2(

 (3) , (4) اطال. طن 47, هه, تلا (8) «(9

 (5) اطلق, م: 47. توج. ©ا 09

 (6) 0قمحلت عام هلام, مب 4 5(
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 لع بعلي ناك مهضعب نأ الإ )مهب جعت ةيروهمجلا تناك ذإ «ةقدانب

 ىرخأو « مهتازايتما نم نوديفتسي «ةقدانبلا اياعرلا نم مه ةراتف «نيلبحلا
 نإف «نكي امهمو .ةيامح نم اياعرلا ءالؤل اب نوعتمتيو «ناطلسلا اياعر نم
 مل اهتاذ مهدالب يف مهنأل «ةيلاحجلا بيكرت ميمص نم اوسيل ةقدانبلا٠ دوهيلا
 نيتيعامتجالا نيتقبطلا بيكرت يف نولخدي الو ,قوقحلا سفن نوكلمي اونوكي
 اقباس ا|مهيلإ راشملا

 ةيلاجلا بيكرتل ريبك دح ىلإ ًاهياشم ةيزيلكنإلا ةيلاجلا بيكرت ناك دقلو
 نم نيرخآو ءالبنلا ةقبط نم ًادارفأ مضت تناك اهنأ ثيح نم «ةيقدنبلا
 . « م9560 رارحألا لاجرلا» ةئف :نم يأ .ندملا يف ةيزاوجروبلا ةقبطلا

 ءالبنلاو رارحألا لاجرلا دالوأ مه «نوميقملا ةيزيلكنإلا ةيلاجلا راجتف
 يف تنافيللا ةكرش ءاضعأ يديأ ىلع يراجتلا لمعلا ىلع اوبردت نيذلا
 ةديدش ًادويق ةكرشلا تعضو دقو .مهظح نوبرجي ةيروس ىلإ اوتأو «ندنل

 ءالعف اذه .ثدح ام اذإو .جراخلا يف ةرشابم راجتلا بيردت تالواحم دض
 ةبلاطملا هيلع مرحتو ءًأرخات حبصي نأ نم عنمي ناك بردتملا نإف ءاهملع نود
 بردتلا يف بغري درف لك ناكو .هنيرمت دقع يهتني امدنع ةكرشلا ةيوضعب
 )٠١١١( نع لقي ال فاك يلام نامض عم .هل ًارجأ لاملا نم ةنيعم ةيمك عفدي
 يف عبرأو «ندنل يف اهنم ثالث :تاوئس عبس نيرمتلا ةدم تناكو .هينج

 ىلع تاونس ثالث لمعلا يف برج دق نذإ تنافيللا يف ميقملاف .تنافيللا

 هتافرصتو «طبضنم هكولس نإف مث نمو « يحاونلا عيمج نم ربتخاو .لقألا
 ىلإ اهنم ةيقدنبلا ةيلاجلا دارفأ ىلإ برقأ هتيعونف .ةبرجتلا اهتلقصدق
 ةيسرفلا

 ًاسابل مهيلع ضرفت تناك ةيروهمجلا نإف «ةيقدنبلا يف دوهيلا ةرثك نم مغرلا ىلع )١(
 «نيصاخ نولو لكش نم ةعبق سأرلا ىلعو ؛ءارفص شاق ةعطق ردصلا ىلع :ًاصاخ

 .ةليوط ةدم ةلصاوتملا ةماقإلاب مه حمستل نكت لو
 تةازطوبأت مأوئمأمو له 1ه 86منانوابه. م: 6
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 يف بغري يسنرف لك مامأ رمألا ءىدان 5 تحتف ةريخألا م ا ذإ

 «سنفوربلا نم اوناك لمعللا نيمدقتملا مظعم ناك نإو «تنافغيللا يف ةراجتلا

 اهدالوأ لسرت ةيليسرم ا نرمألا' تذجأ دقف اعفو . تاذلاب ةيليسرم نمو

 تاقبط عيمج تناكو . اهتونفو ةراجتلا 00000 ,تالاكسإلا ىلإ ًاراغص ١

 «ىرخأ نود ةقبط ىلع رصق وأ ديدحت نود يأ ىاجتالا اذه هجتت بعشلا

 ةيراجتتلا ةقبطلا ءانبأ نم اوناك تنافيللا ىلإ نيقلطنملا نأ ني عقاولا نكلو
 مهقيضل ًاسفنتم تنافيللا يف اودجو نيذلا «ًايبسن ءارقفلا ءالبنلا ةقبط نموأ
 نيعب رظنت ال تناك يلا , مهعمتجمل ةيعامتجالا ميقلا نع ًاديعب يلاملا

 «ةيسنرفلا ةمألا» تناع دقو . يراجتلا لمعلل ءالبنلا ةسرامم ىلإ حايترالا
 طباض دوجو مدعل «بارطضالاو ىضوفلا نم ًاريثك ةيروسلا تالاكسإلا يف

 نيذلا بابشلا .ءالؤه نأ ذإ .نيدفاولا نس رغصلو ءاهيلإ دارفألا لاقتنال

 نع نيديعب ةأجف مهسفنأ نودجي اوناك ؛مهرمع نم نيرشعلا نود اوناك
 ناك ةئيسمو ةئيس:تاداع مبيدل دلوتتف .ةبقارم وأ ةياصو ةيأ نعو .نطولا

 هةللذ لإ فاسو .اهيلع يضقي وأ ءاهفيكي نأ لصنقلا ىلع بعصلا نم
 اوعاضأ نيذلا راجتلا نمو مه قالخ ال نيذلا صاخشألا نم ًاريثك نأ

 دق نيرماغملا ضعبو بيرم وأ نئاش كولس ةجيتن ؛ةيليسرم يف مهتاورث
 نكي مل اذكهو .ةيسنرفلا ةمألا نم اءزج اونوكيل «تالاكسإلا ىلإ اولقتنا
 «قلخلا ةميقتسم «ةربخلا ةزاتمم .ةدحاو ةنيع نم نييسنرفلا نيميقملا عيمج
 هيف ءاييعتش اطيلخ ازناك لي : ةيزيلكلالا وأ هي ةيقدنبلا ةيلاحخلا بيكرت ناك امك

 مو .نويزاوجروبلاو ءالبنلاو .نوسلفملاو نورماغملا هيفو ,نوبرجملاو ءافرشلا
 تالاكسإلا عاضوأ حالصإل هططخم نمض عرشف «ريبلوك رمألا اذه ضري

 لاقتنال ةددشم دويق عضو ىلع لمعي ءاهيف ةسنرف ةراجت ةيمنتو ءاهترادإو
 عنميل كلذو «ةرتلكنإو ةيقدنبلا تلعف دق تناك امك «تنافيللا ىلإ دارفألا

 يف ةيسنرفلا ةمألا مسج ىلإ للستلا نم قباوسلا باحصأو نيرماغملا
 ىلإ رفسلا يف بغارلا لوصح ةرورض دويقلا هذه نمو .تالاكسإلا
 هذه تناكو . ةيليسرم ةراجت ةفرغ نم حيرصت ىلع «هيف ةماقإلاو .تنافيللا

4 



 ءاصقتساو «(١)هل ةلباقم دا دعب الإ الإ حيرصتلا اذه لثم ردصت ال ةريخألا

 قالخألاو « قئاللا كولسلا مازتلاب ًاديعتو «ًانيعم ًايلام انانف هميدقتو ءهنع

 .هنطو ىلإ داعيو «ةلكساإلا نم درطي هنإف .كلذ فلاخ ام اذإو ءةنسحلا

 رشع نم رثكأ تنافيللا يف ءاقبلاب نطاوم يأل حمست ةراجتلا ةفرغ نكت ملو
 لقي ال ءاهتايلاحل ادعم ًايعامتجا ىوتسم ةسنرف تنمض كلذبو .(7”تاونس

 ةيعاتجا ةقبط نم مهنوك طرتشي مل نإو «ئرخألا تايلاحلا ىوتسم نع
7 

 : ةليعم

 ةقبطلا نم ناك ,تاللاكسإلا يف اهتيلاج دارفأ مظعم نإف «ةدنالوه امأ

 يف هيلع يه امم عسوأ تناك لاقتنالا ةيرح نكلو ةاقتنملا ةينغلا ةيراجتلا

 . ةرتلكنإو ةيقدنبلا

 ةفلتخم ةيبروألا تايلاجلل ةفلؤملا ةيعامتجالا تائفلا نكت |مهمو

 وه «تنافيللا يف تايلاجلا بيكرتل ماعلا راطإلا نإف ءضعب نع اهضعب
 ضعب اهبناج ىلإو .«راجتلا ةئف يه ءاهيف ةيسيئرلا ةئفلا نأ ىنعمب ءدحاو

 ددح دقو .ةيلاجلل نييرادإلا نيفظوملا ةّئيه مث «ةفلتخملا فرحلا يف نيلماعلا

 بيكرت «م1581 ةنس - سطسغأ بأ يف رداصلا ةيسنرفلا- ةيرحبلا رمأ

 «تباث ريغ راجتلا ددع ناكو «”طمنلا كاذ ىلع ةلكسإلا يف ةيسنرفلا ةمألا

 ةديدع ًادويق عضو يذلا «م1546 ةئسس ربوتكأ 7١ يف . يكلملا رمألا ىلإ عجري (1)

 .لك ةسلج دقعت ةيليسرم ةراجت ةفرغ تناكو .تنافيللا ىلإ نييسنرفلا لاقتنا هجو يف

 د ءارجإل سيخ موي

 8188 - ظموانالب 2:15. 016.

 هرمع لقي الأ .تنافيللا يف ةماقإلا يف بغارلا ىلع مال ةنس يف ضرف دقلو (7)

 للا سعي كلوب ان يمر عاج ش

 5.08 8هانوهق. |. 25: 9

 يف ةرقتسملا ةيراجتلا تاتويبلا ءاسؤر مهو ءراجتلا ةثف يه ىلوألا ةقبطلا 5

 . ةسنرف يف ىربك ةيراجت تاتويبل عورفوأ « ةلقتسم تاتويب امإ يهو .«تالاكسإإلا

 ب ةيسنبللا نم نومجرتملاو «نوبساحملاو نوعئابلاو ةراجتلا وضوفم «ةيناثلا ةئفلا
. 551/ 



 اهروطتو «ةلكسإلا يف ةلود لك ةراجت مجح- بسحب « صقني وأ ديزي وهف

 .بلح يف ةلماعلا ةيقدنبلا ةيراجتلا تاتويبلا ددع ناك دقف . ارفهقتو 52

 «نادرف دحاو لك سأر ىلع «أتيب رشع ةعبرأ ءرشع عباسلا نرقلا علطم يف

 يف عضولا بلقناو .©7تاتويب ةسمخ ىوس كاذنأ نييسنرفلل نكي مل اديب
 |نيب ءطقف ةثالث ادغف ؛ةقدانبلا ددع صلقتف ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأ

 ٠ «تالاكسإلا ةيقب نع لاقي هسفن ءيشلاو . (2نيتس ىلإ نييسنرفلا ددع لصو

 ربكأ ةداع نامضت اتناكو ,يسيئرلا عمجتلا زكرم امه اديصو بلح تناك نإو
 .ددع

 : تانانخلا وأ قدانفلا

 ناكس نيب نيرثعبم وأ نيقرفتم نوميقي ةيبروألا تايلاخلا دارفأ نكي مل

 .رشع ثلاثلا نرقلا ذنم ,ةماقإلل ةصاخ نكامأ مه تئشنأ اهنإو «دالبلا'
 ةئيدم يف ةسينكو مامحو قدنف (ه10 5 «م1١7١/ ةنس لنم ةقدانبلل ناك دقف

 تبث دقو «©روغشلا رسج ةقطنم يف قدنف ءم1780 ةنس ذنمو :(©بلح
 ةقدانبلل ناك كلذكو .«7سلبارط يف صاخلا مهتماقإ ناكم محل ناك هنأ

 كانه ناك دقف .قشمد يف امأ .©0توريب يف مهقدانف نيينالاتاكلاو نييونجلاو

 بناجألا راجتلا ناكو ٍءقوقرب ناطلسلا ناخ مسا هيلع قلطأ ,«ناخو»

 ال ناك تاليودلا نم ًاددع نإف «هيلإ ةفاضإإلابو . مهعئاضب هيف نوعضي

 ريغ فرحا باحصأ يه ةثلاثلا ةثفلاو . ةيراجتلل تاتويبلاب نوطبترملا .ةيسنرفلا ج

 . عانص وأ يموي رجأب لامع مهو «ةراجتلا

 6. 06 8ةنوهق. 1 :2 ٠١

 (1) قرومأاب م: 4 ةلد

 (2) 0'مهياون«. الا. .م: 167 - الا. 3 )5

 (3) ااوالل. ٠١ م: 4 ةضز

 (4) اطال. 5: 6 عه

 (5) اطال. 1١ م: 2 هم

 (6) اطل. ١ 0 2 :5 1١



 اهيلع قلطي ناك تلا «ةقدانبلا ةيراسيق اهرهشأو ءاهب ةصاخ تايراسيق
 مسا هذه ةماقإلا نكامأ ىلع ةقدانبلا قلطأ دقو .جنرفلا ةيراسيق مسا
 وأ .«تالاكو» وأ ««تاناخ» نوملسملا اهاسأ امنيب « عممنو# قدانفلا»

 ناكو .(تاناخلا» وه ماشلا دالب يف اه عراد مسالاو . «تايراسيق»

 «لفاوقلا تويب يأ 6« 02 ة مم هأاو مسا انايحأ اهيلع نوقلطي ثناجألا

 لفاوقلاو :نيرفاسملا تيبم نكامأ ىلع قبطنت ةريخألا ةيمستلا تناك نإو

 ش . ()راجتلا ةماقإ دكانأ لغ قبطنت امم رثكأ ةيراجتلا

 .عيرم مخض ءانب - مويلا ىتح ةمئاقلا هاياقب هيلع لدت امك  «ناخلا»و

 ةحاب. مضيو *اريكنأ ًايعاطقإ انيفح يجراخلا هرهظمب هبشي «ليطتسم وأ

 اهليمحتو ءاهغيرفتو عئاضبلا ةئبعت تايلمع ليهستل ,.ةعساو ةيلخاد
 ةحابلا فارطأ ىلع دتميو .ةفلتخملا لمحلا تاناويح اهيلإ ذفنتو ءاهبنحشو

 . مهعئاضب اهيف راجتلا سدكي يتلا نزاخملا هيلع حتفت ءببقم قاور
 «تالبطصالاو تيناوح او نزاخملا ةداعلا يف مضي ناك نذإ يضرألا قباطلاف

 .(9راجتتلا ىنكسل فرغلا نم ددع يناثلا قباطلا يف موقي امليب

 تاك ةينبأ يه امناو «قدانفلا وأ تاناخلا ةيكلم قح بناجألل نكي و

 مهتماقالا البس ءراجتلا فرصت تحت يكولمملا ناطلسلا ةموكح اهعضت

 ,مايأ عفدت يتلا ةئيهلا وه «كرمجلا» ناكو .اهيف ةراجتلاب مهمايقو ءدالبلا يف

 دقو ..(0ميمرتلاو حالصإلا تاقفن لمحتتو :قدانفلا هذه راجيإ كيلاملا

 رباحم ءىطسولا روصعلا يف مهتاناخ يف اوميقي نأ بناجألل حمس

 :(1) .8منااوأب ٠١ 5: 85 ش )01(

 (2) نورت, |[. 8: 430 - 431 - اةلممم, 5: 229 - ةنوعما|, | مو ش )00

 ٠ (8) الق 8: 431 - اياقم اهلتاور ةانصواف, 8:87: ةيالعإ6, 5 2م

 تايروهمجلاو ىندألا قردتلا نيب ةيداصتقالا تاقالعلا سسأ دعس ناطلس يماس
 ظ ظ . 115 ص ةيلاطيإلا
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 ًادج ةصيرح ةيكولمملا ةلودلا تناك امك (0ةحلاملاو ةبذعلا هايملل تاعدوتسمو

 ةمحازم راجتلا نم ةفئاط لك ىلع تمرحف ءاهيف بناجألا راجتلا ةحار ىلع

 (؟ . اريبك ةريخألا ددع نوكي امدنع .ءاهب صاخلا اهقدنف يف ىرخألا ةفئاطلا

 ينامثعلا مضلا دعب قدانفلا عضو ىلع لاب وذ ليدعت أرطي مل ةقيقحلا ينو

 نكلو «مهب ةصاخ .تاناخ ين نوميقي نويبروألا لظ دقف ,ماشلا دالبل

 .مهلقنت ءانثأ نويبرغلا حايسلا اهيف ماقأ يتلا كلت نيبو اهنيب ظلخي الآ بجي

 لفاوقلا ةحارتسا نكامأ يه أدبملا يف اهلك تناك نإو .ىرخأ ىلإ ةئيدم نم
 ةيروطاربمإلا ءاحنأ يف ةعساو ةلوجب ماق يذلا ءالثم هينرفاتف .نيرفاسملاو

 عون :نيعون ىلع اهيف قدانفلا نأ ركذي ءرشع عباسلا نرقلا يف «ةينامثعلا

 اهينبي ىلوألاو .رجأب رخآو ًامركو ًاناسحإ رفاسملا هيف لبقتسيو ءرجأ نود

 ةناعإ اهفدهو .لاومألا اهيلع نوفقيو «ناطلسلا لآو «تاوشابلاو ءارزولا

 «لباقم يأ نود تيبملاو ماعطلا مدقت يهو «نيرفاسملاو ليبسلا يرنباع

 ركش ةملك مدقي نأ ىوس لعفي نأ هتفاضتسا يذلا رفاسملا ىلع سيلو

 افرغ الإ اهيف نيميقملل مدقت الف .ةروجأملا تاناخلا امأ . . .اهيلع مئاقلل

 نأ هنكميو «هسفنب هخبطم تاودأو هشارف ءيبب نأ دقاولا ىقععو «ةيراع

 نيلماح «ةرواجملا.ىرقلا نم نيدفاولا نيحالفلا نم وأ ,باوبلا نم اهيرتشي

 كلذكو . .لوصفلا بسحب اعلا 00 ةدبزو ءاعاتساو انافرخ

 لكل ناكو ءادج ,اليئض ارخأ رتاسلا هعفدي ام ناكو .ليخلل انبتو اريعش-

 لزانتي ناك ام ًاريثك لب ,ريقفلا لثم ينغلا «ةفرغ ىلع لوصحلا يف قحلا دحاو

 يأل زوجي الو . قلخ نسح وأ ةحلصمل «سكعلاب وأ ريبك رخال ريغص رجات

 ةيابخ يف «هينريفات» قلعيو .اهيلع لصح يتلا ةفرغلا نم رمخأ يح درق :

 قدانفلا نأش كلذ ف اهنأش ةحنرم نكت م تاناخلا هله ثإ) : الئاق هثيدح

 ةدام .ما1784-ةنس ةدهاعم . 48 ص 0740 ةدام .مال؟ ةئس ةدهاعم رظنا 1١١(

 .51 ١ص .(؟5) ةدام ةيقدنبلا عم م7١هه ةنس ةدهاعم وال

 الاهم اهامأه. قبمم. ْ

 (2) ةههما. ص: 285 (4) ةداملا )1١171-11715(« ةزيب ةدهاعم (0)
 ه6



 فصولا اذه هبشيو 200 .اهتفاظن ةلقب اهنم أوسأ تناك اهنأ الإ ,ةيسنرفلا

 ةملكل ًاهوشم مسا اهيلع قلطأ يذلا ««سنامول نوليب» اهيلع هغبسأ ام

 02/056181 ١ وهو )08:8096818 ( )9(,

 كلتك .ندملا تاناحخخ ءانبل ةطيشن ةينارمع ةكرح نإ :لوقلا نكميو

 فصنلا ذنم «ةيراجتلا ماشلا دالب ندم تمع «نويبروألا اهنكسي ناك يتلا

 تاناخلا عباطب ةكرحلا كلت ظفتحت ملو رشع سماخلا نرقلا نم يناشلا

 عامتجال ةعساو تاعاق هيلإ تفاضأ لب ءاقباس هيلإ راشملا طيسبلا يسدنهلا

 ضعب هيلع تلخدأ اك «ةمعطألا خبطل دقاومو .ءءام تايقسفو «راجتلا

 «نييبروألا بذج ىلإ فدهت تناك امبر يتلا «تاليمجتلاو فراخزلا

 ءرشع سداسلا نرقلا علطم يف يناثعلا مكحلا ءاجو 20. مهب ظافتحإلاو

 قرشلا دالب ىلإ ةيروس نم ةقلطنملا ةيربلا ةيراجتلا قرطسلا شاعتناو
 ءالثم بلحك ةيروسلا ناملا ضعب يف ةيبنجألا ةراجتلا ترهدزاو « ىصقألا
 قاوسألا لع ةصاختب تكسناو قياسا اهرتسن ةينارمعلا ةكرشلا تيتياض
 ةرثكب نييبروألا راجتلا دوفو ىلإ اذه عجري الو .دجاسملاو تاناخللاو ةيراجتلا
 رابكو :نيمكاحلا تاوشابلا ةبغر ىلإ اينو. ءبسحف ةيروسلا ندملا كلت ىلإ
 يف مهلاومأ ديمجت ينو .مهتيرذلو محل (فاقوأ) ةماقإ يف لاومألا باحصأ
 نم ايلعلا تاطلسلا اوعنميل كلذو ءماعلا حلاصلل دصرت «ةيريخ ةينبأ

 اهب ةوسأ مهءارسأ اودلخيل وأ ءاوبسك ام ىلع ءاليتسإلاو «مهلاومأ ةرداصم
 ةداعلا ترج دقو . اعروو ٌىقت وأ ,.لوبنطصا يف ءارزولاو ناطلسلا هلعفي ناك

 ةينبأب طاحي امنإو .ءًادرفنم يريخلا وأ ينيدلا ءائبلا ديشي الآ يناثعلا دهعلا يف

 بلحو قشمد يف ترهظ اذكهو .هيلع قفنتل ًاحبر ردت ةيراجت وأ ةيعانص |

 (0) بوو |: مم: 145 - 7 1 2(

 (2) 8. ام ةذاهصو. مم:60-59 ش 1 ١)

 (3) ةوسبهومأ: قاوم, م00-173-8:172 ش ش ةف]
 ل 1

 رسمدزا ناخو (ةيباصقلا) كربأ ناخخ .ةرتفلا كلت يف بلح يف ةينبملا تاناخلا رهشأ

 00 , 7337 2٠١ 9صضص . ؟ج .بهذلا ربخ : يزغلا  (نوباصلا)

 6( ش



 اهتعسل خرؤملاو يرثألا شهدت .ةعساو تاحاسم يطغت «ةيئانب تاعومجم

 ةنس يف .(اشاب دمحم هداز نيداكود» فقو كلذ ىلع لثمو .اهدادتماو

 ا انوي مضو «تاراتكه ةثالث برقي ام ىلع ينب يذلا ,مادووه

 (0).بلح ةنيدم يف «قاوسأ عبرأو «تاناخ (”) و تايراسيق (”)و

 قاطن ىلع تاناخلا ءانب اوعجش نيينامثعلا نأ حضتي ءاذه لك نمو

 يسدنهلا طمنلا سفن ىلعو ؛قاوسألل ةرواجملا ءايحألا يف تديش دقو , عساو

 ,يسدنهلا هلامجو .ةريبكلا هتحاسمب زيمت اهضعب نأ الإ .هيلع تناك يذلا

 ةماقإل يناثعلا دهعلا يف ةينبما تاناخلا لمجأو .هيف ةرفاوتملا ةحارلاو
 ناحنو ءم ةنس يلاوح يب يذلا «بلح يف «يابطرق ناخ» «نييبروألا

 يناثلا نيدلا رخف هانب يذلا ءاديص ف نييواسنرفلا ناخو ؛كرمحجلا

 يداصتقالا اهراهدزا اهيلإ اوديعيو ءاهيلإ دوفولا نم اورثكي ىتح «بناجألل
 لمجأو هو ,م1587 ةنس يف .ءبلح يف ديش يذلا ريزولا ناخو 9. ميدقلا

 . "هيف ةحضاو لوبنطصا ةسدنه راثا ودبتو «تاناخلا

 . ةقصتلم ةقيض تاعامج يف تشاع .؛:ذإ ةيروس يف ةيبروألا تايلاجلاف

 .دحاو ءانب يف نيمحتلم اوماقأ انإو «ناكسلا نيب اوعزوتي مل اهدارفأ نأ يأ

 ءاهددع دادزا اذإ امأ .ًاعم شيعت تايلاحجلا عيمج تناك «ةريبكلا تاناخلا يفو
 ناك ءالثم بلح يفف .اهدحو ناخب اهسفن صخت ةيلاج لك تناك دقف

 امأ .مهمسا لمحي نآلا ىلإ لازي ال يذلا .ميدقلا مهقدنف ةقداسبلل

 ناخ» يف رمألا ءىداب يف اورقتسا دقف .نويدنالوهلاو زيلكنإلاو نويسنرفلا

 (1) 5ةالا/8و8أ: ماورت, 2: 4 . ةيبلعلا ناح هتاناح سو )ع(

 (2) 0' ةصباوس ٠١ م8 330 - 1

 (3) 58الا/806(. ماهم, 2: 215, لهه.2

 .95١ص .7ج .بلح خيرات يف بهذلا ربن  يزغلا (”

 همه«



 ناخلا» ىمسي ناك يذلا وهو .«>هيف ةرفاوتملا ةحارلا بابسأل .(كرمحلا
 «اشاب دمحم هداز ناخ ميهاربإ» لبق نم ء م1611 ةئس يف يئب دقو . «ريبكلا

 نايوحي نييرجح نيقوسو ء ىتكسلل ةفرغ (ا/ا/ل)و .ًانزحم 060 مضي ناكو
 اوتو ءامخحض هلخدم ناكو 7 هو ءءام يتيقسفو اتاكد (845)

 يه ةعومجملا هذه ريتعتو .تاصنرقم ىلع ةبصتنم بابقلا نم ةعومجمب
 ناني عسلا 7م(١٠٠86) نع لقت ال ناخلا ةحاسمو . يئانبلا بيكرتلا روحم

 دكؤيو .2”هيف ةيكرمجلا موسرلا يفوتست تناك تاطلسلا نأل ؛كرمجلا
 ذآ ةقدانبلا ادع ام هيف ىنكسلا يف ةيبوروألا ممألا كارتشا (هجافوس)

 ةراجتلا يف مهثحب ءانثأ نورصي نيذلا ءارآ كلذب ًاضحاد «نمزلا نم اليوط
 ءاصاخ ًاناخ اهسفنل تدجوأ «ةيبروأ ةيلاج»: لك نأ «ةيزوس يف ةيبزوألا
 اذه نم 0 ةيلاج لك ذخأت نأ .يعيبطلا نمو © ادبأ هك رت مل ءدبلا لنم
 .رشع سداسلا نرقلا يف زيلكنإلا نأ ودبيو .اهتجاح بسح «ريبكلا ناخلا

 ناخ ين رهظي ام ىلع ميقي ناك لصنقلا نأ الإ (9هنم فرغ ثالث اولغش دق
 ماو: تسريشلوك راشتير» ني امدنع هنأل ,ةينمزلا ةلحرملا كلت يق رخآ

 ,دكؤيف دوعي (هجافوس» نأ الإ .«©هيف ميقيل (لغربلا ناحخ» ىلإ هجتا هنإف «(
 ناخ يف اهدحو شيعتل تبهذ ةمأ لك نإف «نييبروألا ددع دادزا امدنع هنأ

 (©”«(كرمحلا ناخ» مهلصنقو زيلكنإلل كرتف ءاهراجت ددع بسحب ءاهب صاخ

 (1) معطره و. ملك: عا ةصوف هم, 81 76. ؛ و 6 )1(

 (2) 5ةس/هومأم 0م. 016. 5. 216 - هيه ماو,, .٠ 6:183 . ١8ص ؟ج هسفن ردصملا : يزغلا (؟)

 (3) 5ةانانهووأ. ماهم. م. 217. 8 قف

 .بلح يف طرموو ؛/ههرو00 حئاسلا ناك امدنع «م1694١ ةنس يف اذه ناكو (4)
 ا/ممه. 5. 9, ١

 مساب درو .م1891/ ةنس  سرام  راذآ ” نوسردناس ىلإ ةكرشلا نم ةلاسر يف (ه)

 . لغربلا ناحخ هنأب 800م دكؤيو .( هدمطه:و)

 (5) 5ةموومكومز م: 166 - 68, 8100نامل. ا 6اث هو م ل'ةماوم هم 1600, م, 2

 (6) 8ةيطأوأ له 80عهوق: الهانعق ةانء اه ههنثق نقم هرقل 06و مقعطقلاا ق-- 6: 229 موعود: "قة ه9

 م62

 ش م



 ع

 يف رخأتم تقو ىتح ءاهيلع ظفوح يتلا ةينييزتلا ةيقرولا تاحوللا نإو
 مهمادختساو ءاهيف زيلكنإلا ةماقإب ركذتل ناخلا لخخدم ولعت يتلا «ةعاقلا

 نإ :لوقلاب نيتقيقحلا نيب قيفوتلا نكميو .2) ةيلصنق لابقتسا ةعاق اهل
 قئاثو دوجو مدعل ءاهادم ديدحت نكمي ال ةرتفل ماقأ دق يزيلكنإلا لصنقلا

 . كرمجلا ناخ ىلإ كلذ دعب لقتنا مث «لغربلا ناحخن يف « ىنعملا اذبع

 ناخلا» ماسقأ لمجأ يف  مهلاوقأ بسحب - نوميقي اوناكف نويسنرفلا امأ 7

 عباسلا نرقلا نم ريخألا عبرلا ىتح اهيف نيرقتسم اولظو ءاهعسوأو «ريبكلا
 دق لاقتنالا نأ (هجافوس» ردقيو .«9نيلابحلا ناخ ىلإ اولقتنا ثيح ءرشع

 يف ةسنرف لصنق «ويفراد» بتك خيراتلا اذه يف هنأل «ما٠/15 ةنس يف مت

 يف ةديدجلا ةماقإلا نوكتسو «هتماقإ ناكم ريغيس هنأ هغلبي ريزولا لإ بلح

 برع نع تلال ناخخ زيمي ناك ام !ذهو «ةهتحاب طسو يف دجسم ال ناكم

 رقم نوكيل هل رواجملا لزنملا ريخألا ناخبا ىلإ نويسنرفلا مض دقو

0 

 اولقتناو ءاولعف نييدنالوملا نإف ؛كرمحلا نا نم نويسنرفلا جرخ ايكو
 .(0(كنمالفلا ناو مهمساب يمس ريبك ىنبم ىلإ

 (1) اطال. 3 218, 08.1 0(

 بهذل رمن) اشاب دمحم يجناشينلل ًافقو ءم894١ ةنس ذنم ناخلا اذه ناك (”)

 590 عتمتلا قح فقولا ريدم نم ةسنرف تحدم دقو 117797(2 ص ؟ ج

 ةنس اهيلإ در مث ءرصم ىلع تربانوب ةلمح ءانثأ اهتم عزن دقو ١/954. اما

 .ما1م01*

 (2) 530نا/قووأ. قاوم, 2: 8

 (3)ضاأولنممو عاهموفممق, 8 1 76. 23 لسألاوأ. 60 ةفإ

 (4) 8وبطأوم لو هوس مم 229, )غ5

 ةيسنرفلا ةيلصنقلل ف يقبو «م1109/ ع ةنس ةيلصنقلا تيب ىلإ لاقتنالا مت 9

 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىتح

 راجتلا ضعبل ينم صاخخ لاؤس دعب نكلو نال رع ادب هسا (ه)

 . 73"*#*ص .7ج بهذلا رهن :رظنا .«سورلكليفلا» ناين هنأ تبجأ نييبلحلا
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 تاناخلاب ةدوزملا يه -ًارارم كلذ ىلإ انرشأ امك اهدحو بلح نكت ملو
 (نإو ًاناخ (58)لا ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف اهيف اهددع'زواجت يتلا
 ةئيدملا مجح بسحب فلتخي اهددع ناك نإو «ةيروسلا ءىناوملاو ندملا عيمج

 اكع ينو 2” ,ةثالثلا وأ ةعبرألا زواجتت مل سلبارطو اديص يفف .ءانيملا وأ
 ةنيدم ةيأ كانه نكت مل ,لوقلا ةوفصو .©0نينثالا وأ دحاولا ةامحو ثوريبو
 «بناجألا ةماقإل ةصصخملا قدانفلا وأ تاناخلا نم ولختل ةيسيئر ةيراجت
 وأ (9(ةيراسيق» دقتفتل ةريغص ةنيدم ةيأ نكت مل امك «ثناك ةيسنج ةيأ نم

 تانانخلا هذه عيمج تناكو .اهنم مهرورم ءانثأ نيرفاسملا ةحارل ًالزن»

 ءالامج رثكأ تناك نق قشمد تاناخ نأ ادع ام ,ىسدنمهلا اهزارط يف ةهباشتم

 ىدجاسملا باوبأك ابماوبأ تليزو ا ةناؤادتف ءادوسو ءاضيب ةراجحب تيلنب دقف

 (1) 0'ةدباوس. الا, 8: 7 ش 201(
 بتاكمو « مهعئاضبل ةنمأ نزاحم نوكيل ةئيدملا راجت 07 تاناخلا هذه ضعبو

 ىلإ ةفاضإلاب اذه . مهتراجت نوؤش ريبدتل راهلا ةليط اهفرغ يف نوميقي .مهلاعأل
 تاناخلا صصخت ىلإ يراجتلا لمعلا عاستا ىدأ دقو .بناجألل رقمك اهتفيظو
 , ةددحت عئاضبب

 يذلا وهو ءدحاو ىلإ الإ رشي ملف سلبارط يف امأ ,تاناخ ةثالث اديص يف ناك 20
 ه'ممباهس .٠ -317-56:309 .٠ 6386. نويسنرفلا هيف ميقي ناك

 (ةيراسيق» مسا هيلع قلطي اهيف ةجنرفلا نان ناك توريب 0مم«. ٠١ 278 اكع (7*)

 ةامحو .قشمد ف اذكو

 م'ةمياونابب, ١! 58: 354 - 355 , !!. هد

 داركألاك ةنيدملا نع ءابرغلا نيدفاولا نم ايندلا ةقبطلل صصخ تاناخلا نم عون يه (14)

 دمحم» خيشلا ىأر نم هنأ الإ .- حايسلا ضعب لوق بسحب  ودبلاو نمرألاو
 ةنكمأ مضت ال اهنأ يف الإ ,ناخلا نع فلتخت ال ةيراسيقلا نأ .يروسلا «نامهد

 تويب وأ فرغب ةطاحم ةعساو ةحاب نم فلأتت ةماع ةفصب ةيراسيقلاو .تاناويحلل

 ءام ةيقسف لاوحألا مظعم يف اهيف دجوي الو ًاثالث وأ نيتفرغ دحاو لك مضي ةثطاو
 دقو ةيراسيق (1417/) ىلإ بلح يف «ويفراد» مايأ اهددع لصو دقو .رابآلا ضعب امنإو

 امل رشتناو اهؤانب دادزا دقو .مهلاونأ نوجاسنلا اهيف عضي ةنكمأ ىلإ اهنم ريثك لوحت

 :ىلإ عجري . عناصملا هبشي ام ىلإ ابالقنال حبر نم اهباحصأ ىلع هردت
 868ينابووأ. ماوم, مم: 2222-3
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 رثكأ تناك بلح تاناخخ نأ الإ .ةليمج بابقب ةيلخادلا اهتقورأ تيظغو

 01ةماخظو ةعبش

 قباطلا اومدختساف .ناخلا لخاد يف مهانكس نويبروألا مظن دقلو

 قباطلا امآ ج45: تقاتل انايحاو:: بتاكملل ًافرغو , عئاضبلل انزغ يلفسلا
 تارجحب «نوماراد» اههبش دقو «تيبملل ناك هتارجح اوذختا دقف يولعلا

 تاعماجلا يف بالطلل ةصصخملا تارجحلاب اههبشيف «دوو» امأ .ريدلا
 صصخملا مسقلا ىلع تاليدعتلا ضعب نويب روألا لخدأ دقو .©0.ةميدقلا

 ةحارلا مهل نمضيو ,ينفلا مهقوذو مهتاجاح عم مءالتي ثيحب .مهانكسل

 يديدح زجاحب اهوطاحأ .فرغلا اهيلع لطت يتلا ةقورألاف .اهلئاسوو

 ءاهيف نوهزنتي ةحطسأ نوكتل يلاطيإلا طمنلا ىلع ؛«نوزبارد» فرخزم

 ضرألا تفصرو «ةحابلا ىلع ةلطم يروألا طمنلا ىلع .ةعساو ذفاون اوحتفو

 .«7ىرخألا ىلإ ةدحاو مض قيرط نع رجحلا تعسوو «ماخرلا وأ ةراجحلاب
 ةفرغ نم رثكأ راجتلا ضعبل ناكو .«0 خباطم ىلإ فرغلا ضعب تلوح امك

 (1) كاطوماوو - قمر 5: 3 ش ْ 0(

 ًاررقم ناك هنأ ىتح «بوكرلا يف مهلصانق اهمدختسي لويخ بناجألل ناك دقل (؟)
 .دايج ةرشع يقدنبلا .لصنقلل

 طةينت عاناتقناق. 2: 4

 .ىرخآلا لمحلا تاناويح عيمجل امنإو .طقف لويخلل صصخت مل تالبطصإإلا نكلو. '

 ضعب يف ناكو . ةثفاد ابنأل ءاتشلا ءانثأ لليل اهيف تيبي ام ًاريثك سانلا صضعب ناكو

 ةقرغ ىلإ يدؤت 3 ةريغص ةذفان عم فلعم ناويح لكل ماقيف ةمظنم تاليطصإ تانايكسا

 ناكمإإلابو . هيلع نئمطيو هداوج ىري نأ اهيف ميقملل نكمي .يلفسلا قباطلا يف
 ًاناكم ًانايخأ حلصت تالبطصإلا هله تلاكو . 0-5 الر ٍنيداوج ع

 ةويممتوم | 5: 5 1 : 1

 (3) 8 /همم. 5: 9. ش فض

 (4) ظنووملا. 6 0 :2 ٠١

 (5) 9'قمياعيلل, 60) | ' ٠ 6 :2 ١١

 ا



 يف ايسالو «تاناح يضرألا باطلا يف نوميقي اوناكو , انايحأ )١( ةدحسأو

 تالاكسإلا ضعب يفو .(0مه ًاسفنتم ةراحبلا دهني ناك ثيح «ءىناوملا

 هنأ الإ ."مهعئاضب لك مضتل ,نزاخملا عيسوت ىلع اولمع اثم اديصك

 ظصدامهتان هريدم يأر نود ناخلا ءانب يف ليدعت يأ ءارجإب حمسي .ال ناك
 .(©9ةلوؤسملا تاطلسلاو

 هزم تاناخلا نأل ءالام راجتلا فلكتل تاناخلا يف ىنكسلا نكت ملو

 ةيبنجألا ةمألل ًانايحأ ىطعي ناك دقلو . ةيفقو وأ ةلودلل كالم ةماع هي 1

 ناخلا ناك اذإو (© . ىعادتي ال تح «٠ هميهرتو ىنبملا ةنايص ىلع هقفنت

 لقتنا امدنع ثدح امك .ًاطيسب ًاراجيإ 8 تناك ةيلاجلا نإف ءًاصاخ 5
 هوك مث + الوأ هورجأتسا مهنإف «نيلابحلا ناخ ىلإ نويسنرفلا

 تاناخ وأ تايراسيق يف ةيبروألا تايلاجلا ىنكس نم جتنتسي "الأ بجو

 ,ةمكاحلا تاطلسلا لبق نم ةعونمم تناك ةدرفنم تويب يف اهتماقإ نأب ء.ةصاخ

 .ناخلا جراخ ةماقإلا اهاياعر ىلع ترظح يتلا يه لودلا ضعب نإ لب

 ددعلا رفاوت مدع ةلاح ف عنمي ملاذه نكلو . 0الثم ة ةسنرف لثم ؛ كرتشملا

 - .(1) طنا مز 316 - ه8: 310 -1 ' كلم

 «لمع ةفرغ ناخلا يف يل ناكو .: الئاق اهفصو دقو ..اديص يف ويفراد هماقا كلذل لثمو
 ماعط ةفرغو ةحابلا ىلع ةفرشو ,يمدخل ةعبارو , يئاقدصأل ةثلاثو ةعساو ةفرغو

 لبطصإو وبقك امهمدختسا نانزحم يل ناكو .سيبل ةيرورضلا قفارملا لكو خبطمو
 .ادج احات ارم تندكو

 (2) اهله ٠١ م6 )3

 .(8) طاف 1: 512 | يفز

 (4) هرب: ١١ من 411 - 0'ةعياوبل. الا." 1 2

 . (5) 0” مهام !..م: 176 2(

 (6) 8من سوم( هلو, 5: 8 6
 دكأتي نأ اديص يف ةماقإلا يف بغري نم لك رشع نماثلا نرقلا يف «فونليف» مزلأ (9)

 اهدوجو مدع ةلاح ينو. ناخلا يف ةصاخ تويب كانه تناك اذإ ام اهيلإ هرفس لبق

 تطقتاوم - 8ميررب, 8: 3. :رظنا .ةراجتلا ةفرغ نم ًاحيرصت ىطعي نل هنإف

 6 000 تايلاخلا ١/9



 ةرورضب بناجألا زاجتلا ىلع حلت ةراجتلا ثيحو «تاناخلا نم يناكلا
 . ةصاخ“ تويب يف اورقتسي نأ « ( مهلمع زكرم نم ًابرق رثكأ ناكيرو ةياكزلا

 ةدفاولا علسلا نم اهريغو ةيلحملا حلعلا ةراجت تبذج ثيحو لاثم اكع يفف

 نم مهريغو «نييسنرفلا راجتلا نم ًاريبك ًاددع :ةرواجملا قطانملاو رصم نم
 نم ةبيرقلا نكامألا يف ًاخاوكأ مهسفنأل اودجوأ ءالؤه نإف .ىرخألا 0
 د ىلع «نيدلا رخنف هانب يذلا نانملا لوحو .نحشلا ةلوهسل ءانيم
 ضعب مضيو . 8-11 حيزرمو عساو وهو ايقاب لازز ال نانا 1
 تناك لب ا ذيدح ًاندح تيب ةدرفنم لزانم يف ىنكسلاو . 2١١ «نييسنرفلا

 يف لودلا لصانقل ةبسنلاب ةعبتم ةداع تدغو .« يكولمملا دهعلا يف ةمئاق

 .رشع عباسلا نرقلا

 صخيو :7ناخلا سفن يف هراجتو ميقي لصنقلا ناك رمألا ءىداب يفف
 عباسلا نرقلا يف هب صاخ لزنم ىلإ فرصنا هنأ ظحالي نكلو فرغلا ضعبب
 ادي يف اننرف لدسغتو ال سلبارط ىف ةيقانبلا لصق حم رمألا وع ايت ردع
 اهءافضإ لصنقلا دارأ يتلا ةيسايسلا ةبيهلا لعلو .بلح يف مث «سلبارطف
 هنكس رقم لصف ىلإ هتعد يتلا يه .ةمكاحلا تاطلسلا مامأ ,هسفن ىلع
 ليصتقلا دازفنإ للعي «توسامو نأ لإ .راجتتلا نم هينطاوم ىنكس نع هلمعو

 حسفي ىتحف .« «راجتلا عيمجل هباعيتسا مالغو نانا ءالتماب .هدحو لزنمب

 .«راجتلا ءالؤه نم دحاو باحسنا نم الدب وه بحسنا مهمامأ لاجملا

  01١ط: 8 ش ٠١ م مصياوسمب ١)

 حئاسلا ركذي ذإ ةامحو توريب يف ةصاخ تويب يكولمملا دهعلا يف ةقدانبللا لاك دع ةهز

 يفو .ةقدانب اهنكسي نيلزنم اوبهن ودبلا ناكرتلاو برعلا نم نيرشع نأ «ليتسي
 :نعالقن . «وزنروس وزنرول» ىعدي يقدنب لزنم يف «رييكوربال» خناسلا مق

 نوري. 11 م: 460, 3

 (3) مبوربم )|. 5:43 1 ةرفإ
 (4) 8هرمطمأ مز 50, 0م. 0 0 ' (4)

 (5) قة وهموم: م: هه ْ )6(
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 ةليمج اهنأب اهوقصوو «لصانقلا تويب نع باهسإب حايسلا ملكت دقلو
 هسفن طيحي نأ لصنقلا دارأ يتلا ةماخفلاو فرتلا وج عم مءالتتو «ةحيرمو

 تالاكسإلا يف كارتألا ماكحلا قرغأ يتلا خذبلا رهاظم عم مجسنتو «هب
 لوقيو ءاديص يف يسنرفلا يلصنقلا لزنملا تويبلا هذه لمجأو .اهيف مهسفنأ

 ناكو .«7نويسنرفلا هب ميقي يذلا ناخلا برق هارتشا لصنقلا نإ» : (ويفراد»

 ةنوأ نيب هيلإ بهذي ناكو ؛هميرحل يناثلا نيدلا رخف ريمألا هانب ًافينم ًارصق
 رظانم هلو «ريبكلا ناخلا نم ًاعافترا رثكأ هنأل .ةهزنلاو ماجتسالل ىرخأو

 .اهب طيحملا فيرلاو ةنيدملا نم ريبك مسق ىلع فرشيو ءرحبلا ىلع ةعيدب
 يارسب قيلت «ةعئار ةفرخز فرخزمو .نيعلا اهيلإ حاترت ةسدنه وذ رصقلاو
 نم روس .اهرثكأ «ةيبرع تاباتكب تبهذو فرغلا ناردج تشقن دقلو .ريمأ

 ةحوتفم ةفرغ هالعأ يف تينبو «فرخزملا ديدحلاب ذفاونلا تكبشو «نآرقلا

 لمعو .روص ةنيدم ىتح رحبلا فشكت ةرظنمب هبشأ يهو .بناوجلا
 مضي :امهدحأ .«نييسيئر نيمسق ىلإ لوألا قباطلا ةمسق ىلع لصنقلا
 . تارجح عبرأ اهب طيحيو «ةيلصنقلا ةفرغلا :|هيناثو «ةيلصنقلا ةسينكلا

 , ماعطلا ةفرغو خباطملا بصتتنت «ةلباقملا ةهحللا نمو «قباطلا سفن يفو

 ةهجللا هذه نم ىلفسلا قباطلا يفو «بناجألا فويضلا لابقتسال نكسو

 ةحابلا هذهو . ةسينكلاو ةيلصنقلا ةفرغلا اهيلع لطت يتلا كلتك ,ةعساو ةحاب
 لافقألا هيلع تيمر ًانجس مضت امك «جاجدلل تويبو تالبطصالا يوحن
 ةحابلا يف امأ .نيئيسملا نييسنرفلا نجسل لصنقلا همدختسي .لسالسلاو

 وبقو «ةيراتركسلا ةفرغ دهاشتف «ةيلصنقلا ةفرغلا اهيلع لطت يتلا ىلوألا

 فرغ «ةيسيئرلا ةحنجألا هذهب قحليو .لصنقلل ريبك نزخمو «ذيبنلل ريبك
 . نيدلا لاجر نم .ةسدقملا ضرألا ءاباو نويشوبكلا اهيف ميقي ناك

 .20«نيرشبملا

 0 (1) 0'”ةيعبايناك. ٠١ مم 317 -8 | ظ : 75
 (2) طبل, مم: 319 - 2
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 دقف « سلبارط يف يبسنرفلا لصنقلا بئان تيب نع لاقي ء ىلا نيكو

 (0ةئيدملاب ةطيحملا يضارألاو رحبلا فشكي "لييذب الدم ناك

 :امهادحإ ,لابقتسالل نيتلاص لصنقلا كلمي نأ ةداعلا ترج دقو
 ممألا نم مهريغ وأ «هتيلاج راجت اهيف ليقتسيو .يبروألا طمنلا ىلع ةثثّؤم

 ناكسو كارتألا اهيف هروزيو يبرعلا زارطلا ىلع ةثثؤم : ىرخألاو :ىرخألا
 ,اًرْخف ًاثيثأت نيتعاقلا نيتاه ثيثأتل ًادهاج ىعسي الا ناكو .(دلبلا

 اهنأل «ىلوألا ةعاقلا اميسال ءاهدجيو هتلود ةمظع راهظإ يف هتبغرو بسانتي
 ىلصنقلا تيبلا يف لمع هل نم لكل تحتفو «ةيلاجلا تاعامتجال تصصخ

 ىف لدفتلا ناك: : 6قملسم برعو كلازتاو ه ةوهيو ةوحتسو صاج حف
 اذه. .اقتيو.. نصاخخلا ةباضخ لع ةيلطتتلا تتوب يذلا مج هرمألا هئداب
 ةكرشلا وأ هتلود نأ الإ .«هفلخل هعيبي وأ « نطولا ىلإ هتدوع دنع هعم ثاثألا

 انيطعيو .رمألا اذهب ةصاخ تاقفن نمزلا عم هل تدرفأ ءاهب طبتري يتلا
 «ةيلصنقلا ةلاصلا ثاثأ نع ةروص م561١ ةنس يف بلح يف ةسنرف لصنق

 .كرمجلا ناخ نمض تناك ةلاصلا هذهو .ازكرمو ًاقيقد ًافصو اهل هفصوب

 تازاوت 4 لوطب تناكو .«ناخلا لخدم ولعت يتلا ةبقلا تاذ ةفرغلا لباقمو

 (1) اطال. 1١ ظ: 6 00

 عيدبلا لزنملا اذه ىلإ ةفاضإلاب ءرشع نماثلا نرقلا يف يسنرفلا لصنقلا راتخخا دقو

 ةعبرأ هيف يضمي ناكو «سلبارط نم موي ةريسم دعب لع نانبل لبج يف ًاتكسم -
 تالاكسإإلا تايلصنق شيتفتب فّلكملا رمألا اذه جعزأ دقو .ماع لك ةسمح وأ رهشأ

 .اهل ةرورض ال ةديدج تاقفن ةمألا فلكيو «ةيلصنقلا لامعأ لقرعي هنأل

 0اويناوو - ونزع 2: 2

 (2) 9" مبا وادي ال, 8: 1 2,

 (3) اطاو. الا, مم: 2-1 هيف

 ثاثأ ببسب «نايلوج» ديسلا هفلخو بلح لصنق «ويفراد» نيب عازن ثدح دقل (4)

 .اليوط ًاتقو تقرغتسا نيفرطلا نيب ىوعد ةماقأ ىلإ ىدأو «يلصنقلا تيبلا

 0 'ةحياوناعب الآ, ظ: 8

 (5) 53ناهومأن ماهم. 2: 217 - مآ. 65 8 1 76, 1986 كه 2 الاول 0 6
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 ءاهفارظأ نم فرط لك يف ةمئاق ذفاونلاو تازاوت (”) ضرعبو «(م18)
 ناخلا ةحاب ىلع رخآلا اهضعبو «ببقملا ريبكلا قوسلا ىلع لطي اهضعب
 نم فلأتي ناك يذلاو ءاهؤلمي يذلا ثاثألا اهلمجي ام رثكأ نإو .ريبكلا
 'لكش ىلع هقوف رثتنت .دروزاللا نم القح ةدحاو لك لثمت ,تاداجس رشع
 رفصأ نولب قبنز تارهز عبرألا اهاياوز يفو «ءاضيب نابلص ةبلاصتم دوقع

 وكيإلل مسر عم «ةلثامم قبنز تارهز رخآ ىلإ ناكم نم رثتنت اك «يلاقترب
 ام ًاقلغم ىقبي هنكلو .ةسينكلا باب كانه ةلاصلا هذه طسو ينو . يسرفلا
 ثلاغثلا سيول كلملا ةروص بصتنت بابلا اذه قوفو .ةالصلا تاعاس ادع

 ترثن دقو .رمحأ راطإب ةطاحم ةزوصلاو «هداوج ةوهص ىطتما دقو ءرشع
 نم نميألا بناجلا ىلإو . .ةبهذملا - ةسنرف كلم زمر  قبنزلا راهزأ هيلع

 لباقمو . بلح تاراعش راسيلا ىلإو «ةيليسرم تاراعش كانه .ةحوللا هذه
 ءرشع عبارلا سيول كلملا ةروص موقت ءرشع ثلاثلا سيول كلملا ةروص

  يكلملا هسابلب اهيف رهظيو ,ءبهذم راطإ يف ىرخألا يه تعضو دقو
 ضرعو ءًابيرقت مادقأ ةيناث عافتراب يهو ءهدي يف هناحلوصو هسأر ىلع هجاتو
 راسيلا ىلإو «ةيلاريمألا راعش ةروصلا نم نميألا بناجلا ىلإو .مادقأ ةسمخ

 تاراعش تقلع اهقوفو ناخلا ةحاب ىلع لطت يتلا ذفاونلا نيبو .ريبلوك راعش
 . يفو .ليخن اتفعس نيفرطلا نم هب طاحأ دقو ,نمثم ريبك راطإ يف ةسنرف

 «ةريبكلا قوسلا ىلع لطت يتلا ذفاونلا قوفو «ةلاصلا نم رخآلا بناجلا

 ءانثأ تاك ةسنزف لصنق نأل «ةيدنالوه لا ةيمومعلا ةيعمجلا تاراعش تعضو

 ىلإو .بلح يف نييدنالوطا لصنق ,رشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 . مادرتسمأ ةعطاقم راسيلا ىلإو «ةدنالوه ةعطاقف تاراعش موقت اهنم نيميلا

 «بلح ةيلصنقب اوكسمأ نم تاراعش فرط لك نم سفانطلاو داجسلا قوفو

 . .نورشعو ةسمحخ اهددعو

 ةرجح نيميلا ىلإ موقت ؛ةلاصلل يبرغلا بايلا نم لوخدلا دلعو»

 فاوحب رمحألا ريرحلا نم شرع ةبق كانه اهيف ةذفانلا لباقمو . .ةلباقملا

 انح ةروص اهراسي ىلإو ءرشع ثلاثلا سيول كلملا ةروص اهنيمي ىلإو ةبهذم
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 ةسنرف كولمو ءارمأل ىرخأ روص ةلاصلا ناردج ىلعو ..ةيوسمنلا

 اهراسيو اهنيمي ىلإو ؛بهذملا دلجلا نم ةداجس ةفرغلا يفو . .نيقباسلا

 ءرمحألا دلجلا نم يسرك اياوزلا ىدحإ ينو . . ةفلتخم رظانم لثمت تاحول تس
 ةسفنط ةيوازلا هذه سفن يفو . سلجملا داقعنا ءانثأ لصنقلا هيلع سلجي

 نم لقح ىلع اهلكو .ةلادع نازيمو ًاناحجوصو ءًايكلم اجاتو ًافيس لثمت
 .«. . .دروراللا

 اوليخ تت نأ مكنكمي الد هلوقب ةعاقلا هذه نع هثيدح لصنقلا يبغيو

 اوريل .ةعاقلا هذه ىلإ اهيحاوضو ةنئيدملا هذه نم نيدفاولا صاخشألا ددع

 ش ,(00(. . .انكلمب مهباجعإ اورهظيلو اهثاثأ

 تاراعشل ًازاربإو ةفرخز لقأ ةيزيلكنإلا ةيلصنقلا ةعاقلا نكت و
 كلذكو .©0ةطاسب رثكأ تناك نإو «ةيسنرفلا ةيلصنقلا ةعاق نم ةيناطيرب

 دج ةصيرح تناك ةيروهمجلا نأل  اهقالغإ لبق  ةيقدنبلا ةيلصنقلا رقم
 ةايح نع ةرغصم ةروصو .«فرتلاو ةماخفلل ًاجذومن اهتيلصنق نوكت نأ ىلع

 . هسفن جدودلا اهشيعي ناك يتلا ةبمألا

 ةريغصلا تالاكسإلا يف ةيلصنقلا تويبلا نأ ةظحالملا نم دب ال نكلو

 فورظ يف نيمزلم اوناك «لصانقلا باون نإ لب ءًانسح ًاثيثأت ةثثؤم نكت م
 نوردنكسإ يف امك .مبب ةقئال ريغو «ةريغص نكاسم يف ةماقإلا ىلع ةريثك

 . 7الثم

 مه قحي نيذلا .هتيلاج نم دارفألا نيعي يذلا وه ةداع لصنقلا ناكو

 ناكم ريبدت نع ايثدبم لوؤسم وهف «(*قدانفلا هذه يف نكسلاب عتمتلا

 (1) |6056 له 4 الا 1693. مه 365 - زلاههومم, 26: 464 - 5 00(

 (2) 5ةبابهوهأن قاوم, 6: 218. ًلهأه. ا )غ١

 (3) ا1لةققومت م: 466 - ا/. اهطوو لب تممونا 0ه 7كمملأ. 13 9001693, مه 308 ة

 (4) لوريم. 1. 8: 63

 توأ رجات ةأرمإ وأ (رجاتلا ريغ) عناص يأل حمسي ال ناك .رشع نماثلا نرقلا يفو
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 ضعب يفو .ءدحاو باب ةيلاجلا مضي يذلا ناخلل ناك دقلو .مهتماقإ

 لبق نم راجتلا ىلع اليل قلغي بابلا اذه ناكو .باب نم رثكأ نايحألا
 .اهنم اولخدي نأ صاخشألل نكمي هيف ةحتف كانه نأ الإ ()١ص اخ فظوم
 ةعاسلا دعب .قدنفلا جراخ ىري نأ يجنرف يأل ًايئدبم ًاحرصم نكي ملو
 نومئاد سارح ناخلل ناكو . سمشلا بيغم ةداع يهو .قالغإلل ةنيعملا

 ةجنرفلا ضعب ناك ذإ «ةديدش نكت مل ةسارحلا نأ و دبيو ."هباب مامأ نوفقي

 تناك دقو .22مهاوه ىلع ةنيدملا اوسوجيل «قدنفلا جراخ اليل نوللستي

 ةالصل نيملسملا ةيدأت ءانثأ «ةعمجلا موي كلذك ةجنرفلا ىلع قلغت تاناخلا

 حئاسلا ىريو . (تاقرطلا ين روهظلا وأ لوجتلا نم نوعنمي اوناكو ءرهظلا

 عضو هفده ,ةموكحلا لبق نم ًارهاس أف فرصت ثداحلا اذه ف («ليتسيغ»

 نيرخآ اضاف هلا ' توصعتلا :يلدملا فاش نم نمأم يف بناجألا

 ايدعتو «بناجألا راجتلا ءالؤهب ةقث مدع ىلع لدي فرضتلا اذه نأ نوري
 نرد نإ لوقت «ةميدق ةءوبن نم تمجن هذه ةقثلا مدعو ؛مهتايرح لع

 مبنم اهصلختسيل «نيملسملا دالب ىلع ةعمجلا موي يرجيس ًايحيسم ًايبروأ

 0ههياهذ ١ همس. .كلملا نم صاخ نذإب الإ اديص ناخ يف ةماقإلا رخآ صخش يأ -

 م03

 (1) الهرب. ال. م, مر 481 - طاق, ا, 6: 411 - 7هيبوصت,. .٠ 8: 146 - الملل, 5: 9 60

 ا/ةققووم: 2: 86

 . انا يلاتلا مويلا يف داعتو .ةعلقلا رمآ ىلإ حيتافملا ملست تناك ةيردنكسإلا يو

 مهلصنق ىلإ لمحي ناك حاتفملا نإف طقف نييسنرفلل ًارقم ناخلا ناك ثيح اديص يفو

 لصوي يذلا رمملا حاتفمب ةحصلا 0 نارجاتلا ظفتحي ائيب ءءاسم لك يف

 .ناخللا لخاد ىلإ
 6اةمام5 - 8ورع م: 3

2 
 (2) ؟ةيوماوم |, م: 6

 (3) 0'ةص/اوانا. |, 8: 1 هز

 ٍ .طقف ةيردنكسإلا يف ةداعلا هذه «دوو» ددحي 2

 )4 اور 8: 10 هلا. 418- 0مم م: 9,
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 انه اعرض لوقف هدمت“ تاتا هيلا انآ" مةنالنانتلا يف ثدح اك

 تدهعت نأ دعب .كلذ : ةموكحلا أجلت نأ يرورضلا نم ناك هنأب «ريبدتلا
 ىتح «مهعئاضبو مهلاومأو مهحاورأ ىلع ةظفاحملاو ءبناجألا راجتلا ةياحب

 هذه لجأ نم اهنإ لب ,نمألا ظافح نم ةلفغ يف «ةريرش دي مهيلإ دتمت ال

 يف قحلا م1765 ةنس يف ةيردنكسإإلا يف ةيقدنبلا لصنقل تطعأ ةياغلا

 نم مغرلا ىلعو .(©كلذ يف اوبغر ىتم «ىرخألا مايألا يف مهقدنف لافقإ

 رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا قئاثو اهدوجو دكؤت مل ةداعلا هذه نأ

 كلت نع اديعب ايداع اريسفت اهريسفت نكمي هنإف ,””ماشلا دالب يف

 يهف .نويبرغلا حايسلا اهيلإ ريشي يتلا كلت |ميسالو ,ةفلتخملا تاجاتنتسالا

 نم مهل ةيامح يه الو «ةصاخلا بناجألا راجتلا ةيرح ىلع ًايدعت تسيل

 ىشمتت ةداع يه امنإو ؛مهتاكلتمبو .مهنمأ ىلع ًاظافح الو قلنا ص

 ءانثأ نوملسملا راجتلا هلعفي ام عمو ءهسفن يمالسإلا نيدلا ميلاعت عم

 ةالصلل يدون اذإ اونمآ نيذلا اهأاي» :لوقت ةميركلا ةيآلاف . ةعمجلا ةالص

 نإ مكل ريخ مكلذ عيبلا اورذو هل كد ىلإ اوعساف ةعمجلا موي نم

 0 توهجوتيو «مهتيناوح نوقلغي راجتتلا عيمج نإف مث نمو 6 نوملعت

 نوشيعيو راجت بناجألاو يعيبطلا نمف .ءارشو عيب لك فقوتيو «ةالصلا

 ناخلاف ,هتاداع نم ريثكل اوخضري نأ «نيملسملا نم هتيبلاغ عمتجم نمض

 راجتلا ىلع ءارشلاو عيبلا عنتميو قاوسألا عيمج لفقت اك نذإ لفقي ناك

 لوقي «ةيرهاظلا» بهذم نإ لب .نّيملسملا راجتلا ىلع عنتما امك بناجألا

 ىلوتسا يذلا مويلا وه مويلا اذهو . «زينوميس نوميس و رغريبتليش» مه حايسلا ءالؤه (1)

 . م1158 /ها/اا/ ماع ةيردنكسإلا ىلع صربق كلم هيف
 وزع 1 :25 .١١

 1١١ -١١4. ص ا دغس ناطلس يماس )0

 ىلع «دوو» اهرصقي امنيب (455 ص) تالاكسإلا عيمج ىلع اهممعي «نوسام» نإ ()

 اف اهيلإ زيشي الو .ةيردنكسإإلا

 .(9) ةيآلا ةعمجلا ةروس (4)
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 ملسم نم ال هترشابم لحت الف .ةعمجلا ةالصل ءادنلا تقو عيبلا نالطبب

 .() خوسفم وهف عقو عيب لكو ءرفاك نم الو

 وأ لصانقلا ىلع محتقت نأ ةيكرتلا ةمكاحلا تاطلسلل زوجي ال ناكو

 ىلع ةظفاحملا قح هدحو مهلصنقلف «تاناخلا يف مهتاتويب بناجألا راجتلا

 نوبغري يتلا مهلاومأ نوعدوي اوناك دالبلا لهأ نم ًاريثك نإف اذلو .اهيف نمألا
 امدنعو .(”راجتلا ءالؤه ضعب دنع ةمكاحلا تاطلسلا نع اهئافخإ ف

 بلق ىلإ اهدارفأ ضعب لقتنا «ةيبوروألا تايلاجلاب تاناخلاو قدانفلا تقاض

 نماثلا نرقلا يف ةصاخب اذه ناكو «يلاهألا بناج ىلإ اوشيعيل «ةنئيدملا

 ريثك ناك ,نرقلا فصتنم يفف .ةيحيسملا ءايحألا عبطلاب اوراتخاو ءرشع

 يبنجألا نكلو ءاهل ةعماجلا اهتفص تاناخلا تدقفو ,؛قرفت دق تايلاجلا نم

 ًاعضاخ يقبو «يبنجأك هتفص دقفي مل ةئيدملا طسو نكسيل بهذ يذلا

 اظفاحو .مهلزانم يف هينطاومل ايماح هتفيظو يف هرودب رمتسا يذلا هلصنقل

 ىلإ لوخدلا نيينارثعلا ةطرشلاو شيجلا لاجر ىلع ًامرحم ناك املثمو . مهنمأل
 نود ةصاخلا. مهتويب لوخد نم اوعنم كلذك «بناجألا اهنكس يتلا تاناخلا

 قحي ناك له ,لءاستي انهو .«9اهزواجت زوجي ال ةسدقم نكامأ امهأكف ؛نذإ

 يف تازايتمالا نإ .؟نيدرفنم اهيف نوميقي يتلا تويبلا كلمت نييبروألل

 نوسام نكلو .رمألا اذه ىلإ ريشت ال ,رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا

 ةفرغ تناكو .«9هب صاخلا تيبلا ءارشب لصنقلل حمسي ناك هنأب :لوقي

 )١( ص  ناديز ميركلادبع 60861.
  348 06م: ٠١ ةصاوسم :0 )2(
 ,8 ||. 8:19مم, من 45 - ةانوهمأ, -8: 91 ١| 8ةلقفم. 08 .6 )3(

 ١) ْ  6ااةهممو: ع: )4(.

 يف مث «ينويارملا طخلا يف الإ «ةينارثعلا ةلودلا يف ًايمسر كلمتلا قح ىلع صني م

 ةنس رياثي - يناثلا نوناك 15) ه١ 144 ةنس رفص / يف رداصلا يناطلسلا موسرملا
: 

ا ءاختتأ ف ضرألا كالتما قحب بناجألل حمس يذلا )م امكال
 ادعام ةيناثعلا ةلودل

 هيوبيم, مم: 42 - 5 .زاجحلا ةقطنم
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 ضعب يف ماع لك هراجيإ لصنقلا نم ىضاقتتو هنمث عفدت ةيليسرم ةراجت
 يف اوماقأ ام اذإ  نورخالا مه اوناك «نيميقملا راجتلا نأ امك .(7نايحألا

 هنوعيبيو «ناكملا رداغ رجات لزنم مهلوصو دنع نورتشي - ةدرفنم توي
 نم عقاولا يف دب الو .©ةلكسإلا نوكرتي امدنع رخآأ راخت ىلإ مهرودب

 ةيلصنقلا تويبلا تناكو «,ترج دق ةقرفتم ءارش ثداوح نأ ةظحالملا

 نم ًارداص ًارمأ نإو .يلاعلا بابلا ةقفاومب كلذو .«”ابنم رباقملاو ةيدرفلاو
 تازايتما نم (؟) ةداملا يف هنومضم لخدأو «م549١ ةنس ةسنرف كلم

 ىلع هتلالج رظحي» هيف درو دقف هذه ءارشلا ةيناكمإ ىلع لديل ء1781 ةنس
 فوهكلاو تويبلا ريغ راقع يأ كلمت قرشلا تالاكسإ يف نيميقملا هاياعر

 .(9(مهعئاضبو مهلامعأو مهانكسل ةيرورضلا اهريغو ,نزاخملاو

 ةحارلاب ءرشع ا نينرقلا يف نويبروألا عتمت اذكهو
 2( ةقانأو ةطاسبب مهسفنأب اهوثث :ثأ دقو .اهجراخ وأ تاناخلا لحماد مهتاتويب يف

 مهتاجاح عم ةمجسنم نوكتل .مهدالب نم اهثاثأ ضعب نولمحي اوناكو

 تايلطتم مدر انا مم مات ايزالع ةمحااتس نكت نأ نم. مقرا 00
 دودحم ددع ىلع ترصق اهنأل .ةعساولا يلاهألا تويب هيلع يه اهك ؛ :ةلماكلا

 ةساخ ةعئاب را ءادويفارت ير هلو هدو نع ديزي ال اير زكسللا و
 نم مغرلا ىلعو ,فيصلا يفف .اهبسحب مهسفنأ اوُفيك مهنإف «ةرجح لكب

 ١  466. 0106.2مقر 388- !/لووقمصب م: (0

 ١)  2. 8!قوومم. )2(

 )( نأ دعي زيلكنإلا لعف امك «ةربقم بلح يف نييسنرفلل ىرتشا هنأ ىلإ ؛ويفراد» ريشي
 .يلاعلا بابلا ةقفاوم لان

  8: 8محبا ها« الا. 0

 5: 6 (5 ٠١ لو 8هنوقق. .5 )4(

 اونوكي مل ءرشع عباسلا نرقلا يف زيلكنإلا نأ ركذي» غ4 ص ” ج لسار» نأ الإ (ه)

 اهنع نيديعب ةنسلا نم ةديدع ًارهشا اوضمي نأ اوداتعأ اذإ « مهتويب ليمجتب نؤمتبي

 .«دالبلا ءاحنأ يف تالحر يف 9  1١هانووملا,

 "كك



 . ةحطسألا رلإ نوجرخي اوناك مهنإف .«ناردجلا كمس ببسب ةيبسنلا اهتدورب
 ش ةيابح نم ًاءدب كللذو ,«اهيلع اليل نوماني 7 مهنإ لب « نوهزنتي ثيح

 *.:: الولي رخاوأ يف © يفيرخلا رطملا لوأ ىتح -وينوي - ناريزح رهش

 يف [يسالو ,ةئفدتلل رانلا اولعشي نأ ل اوناك ءاتشلا يفو .-ريمتبس

 0” لافألا ناك اير هدزوستم > لوألا نوناك رهش فصتتنم نم ًاءدب «بلح
 .(7 ةثفدتلل رانلا نومدختسي ام ردا « مهسبالم ةيعون رييغتب نوفتكي

 ام ةيروسلا تالاكسإلا يف نييبروألا راجتلل تأيه نذإ تاناخلاف

 مهعيمجتتب ةيسفنلا: ةحارلا. مهل تنمض اك ءةيمسج ةحار نم هيلإ نوجاتحي

 فاضيو . مههاطوأ نع ةشحولاو ةبرغلاب نورعشي ال ثيحب .دحاو ناكم يف
 امو ؛ةمكاحلا تاطلسلاو .دالبلا لهأ عم كاكتحالا نم مهتيامح كلذ ىلإ

 0 ضرفل تابسانمو صرف نم كاكتحالا اذه هينعي
 اهنأل ءمهل ًانيمأ احلم . تاناخلا تناك  ؛ةيلخادلا تابارطضالا تاقوأ يفو

 '. تاهتاسقا ةانناو“ . ءوسب اهّسم ىلع كارتألا ؤرجي الو ةيفقو ينابم تناك
 نم اومتحيل اهيف مهسفنأ نوئجسي اوناك مهنإف .نوعاطلا ةصاخبو «ةئبوألا

 هيف“: .لزعني «تقولا سفن يف ا 1 ناك نكسلا اذهف .«؟9ىودعلا

 ةينواعت :ةايح..يف مهيب .امهيف لباقملاب نورهصنيو ءناكسلا نع نويبروألا

 «ةيعمجتلا ةماقإلا هذه 0 يل ا

 مهطبارتل دالبلا .لهأ نيع نيعأ مامأ سوململا يداملا لكشلا مهضعب يأر يف اهمأل

 . "هيف نوشيعي يذلا ظيحملا نع مهلالقتسا تقولا سفن يفو ء مهنيب |ميف

 الر 8مم ا. م: 814 - 8انوقملا. لا. 8: 4

 57 هريووماا: م8, منو ش .(5

 ءاضيب رئاتس اهقوف نورشني ةرسأ ةحطسألا ىلع مهمون يف نومدختتسي اوناكو

 00 م وعنا حرا مع شبا « (تايسومان)

 : ٠ ١ . ءابقرلا نيعأ نع

 (3) اهز0, ٠١6:69 | فز

 .(4) ااههعمو: 5: 466 - ةدفعمأا. ٠ طق وجو - عوج )05

 ) ف]
 .(5) 0 ةنافو 3 دس اوضاع
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 مهل تناك امك ءمهب ةصاخلا مهرباقم بناجألا راجتلل ناك دقلو

 قوف .كيلوثاكلا ةربقم يف مهاتوم نونفدي اوناك ًالثم اذديص يفف .مهتاناخ
 «-ويفراد اهيمسي امك ةريغصلا اديص وأ  (نوديص) اديصل ةرواجملا ةيرقلا
 املكو « ىتوملا موي يف ماع لك يف ةالصلا هدنع يرجت حبذم كانه ميقأ دقو

 ةمئاق نييسنرفلا ةربقم تناك ثيح «توريب يف كلذكو .(3)مهنم ادحاو اوئفد

 امدنعف .بلح يف امأ .(0ةنراوملاو نيتاللا نيب ةكرتشملا ةسينكلا ةحاب يف

 ٌداصنق ناكو . اويفراد» حرتقا «مهاتومب نييسنرفلاب ةصصخملا ةريقملا تقاض

 ةقفاوملا تمتو .زيلكنإلا لعف امك «ةماعلا نييحيسملا ةربقم ةم يف ناكم ءارش ءاهيف.

 .2©هحارتقا ىلع

 نفدي ناك «تالاكسإلا يف زيلكنإلا نم تومي نم نأ «دوو» ركذيو

 نولمحي ىتوملا ناكو .دالبلا يحيسم رباقم يف يأ «ةيمورلا رباقملا يف ةداع

 كارتآلا نآل «ءىناوملا يف ةيسارلا بكارملا عفادم تاقلط نيب مهروبق ىلإ
 اهنزح عم تابسانملا هذهو . يسنكلا اهعرقو سارجألا مادختسا نوعنمي اوناك

 «ةيلاحلا دارفأ دحأ يفوت اذإ ناكو .(9لافتحالا رهاظم نمولخت نكت ملاهاسأو

 مث ؛هنفد ءاهتنا ىتح «ءرمحألا عمشلاب متخت هلامو هرتافدو هبتكو هنزخم نإف

 . *)اهيذفنم ىلإ هتيصو ملست نأ لبق «(ريتركسلا) راشتسملا لبق نم لجست

 ةيناثعلا ةيروطاربمإلا ضرأ يف نييبروألا راجتلا ةافو ةيضق تلغش دقلو

 (1) 0'ةصياوانالز . 2: 329 - 8. )ل. 39 508. 1616|, 20 ١| 157. | و15 هد ل5 2 همقاناق أ !/اةيعطة مل 0'ملوم

58/0 06 61 

 (2) 0" ةدمأةاناك. ||. 2: 1 1 6

 (3) اطال. الا. 5: 8 ف

 ةربقم يف سدقلا يف يكيلوثاك نفد زوجي ال هنأ ١7١(2 ص ١ج) «ويفراد» ركذي

 عضو بسحب اهددحي ريخألا اذهو  يضاقلا ىلإ لاملا نم ةيمك عفد نود كيلوثاكلا

 . يعامتجالا ملسلا يف تيملا

 (4) ال/هملج 5: 7 )0

 (5) امنور م: 7 69)]
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 *.ينامثعلا حتتفلا لبق «ةيمالسإلا ةيبرعلا ضرألا ىلع ةرجاتملا لودلا عيمج لاب
 نم ذخعتي نأ بجي ام ىلع ةلوؤسملا تاطلسلا عم اهتادهاعم دونب يف تصنف
 ىلإ لوذلا هذه تداعو .©0مهءارو اهنوفلخي يتلا مهكالمأ نأشب تاءارجإ
 يف «ةينامثعلا ةلودلا نم اهتلان يتلا تازايتمالا عيمج يف ةيحانلا هذه ديكأت
 اوناك «نيملسملا نيفظوملا نأ ودبيو .رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا
 ةثرو ال تاكرت اهنأ رابتعا ىلع كالمألا هذه ىلع مهترطيس نوضرفي
 نيبت «تازايتمالا يف ةصاخخ دونب رادصتسا ىلإ لودلا ترطضاف .اهبحاصل

 دوعت نمل مهتفرعم مدع ةجحب .مهريغ وأ ةلودلا ةيلام يفظومل زوجي ال هنأ
 ىصوأ نم ىلإ ملست نأ بجي امنإو .هتافلخم ىلع ءاليتسالا «ىوتملا كالمأ
 دوجو مدع ةلاح يفو .هل ةيصو دوجو مدع ةلاح يف .هتلود لصنق ىلإ وأ هل

 اهملسيل تافلخملا عيمج زجحي يضاقلا نإف «ةافولا ناكم يف هل لثمم وأ لصنق
 .(”اهراضحإل ريفسلا هلسري يذلا بكرملا ىلإ ةلماك

 5 مهسفنأل نويبروألا اهرفو يتلا ةحارلا لئاسو نم مغرلا ىلعو

 نم ريثكبو .ةرارمب زيلكنإلا ةايح نع ملكتي «دوو» نِإف .ةيروس تالاكسإ

 ,كرحتملا بخاصلا اهروطتو ةراجتلا ةيلا فلخ)» هنإ لوقيف .دقحلاو ظيغلا

 نيذلا رشبلا ىوس نكت مو «ةراجتلا هذه ةكرحملا تاودألا بسصتنت تناك

 ٍق ميقملا رجاتلاو ةلودلا لجرلف . ءاخخرلا بستكيو لمعلا مهتطاسوب متي

 الإ هيلإ رظني الو ءايصخش هميي ال المع تالاكسإلا ةراجت تناك «نطولا
 الاومأ ةلودلا ةنيزخ ىلع ردت ةيكرمج موسرل عمج وهف ءطقف ةداملا راظنمب
 وأ «ةلودلل ةيداملا ةحلصملا ءاضرإ يف مهست ةيداصتقا ةلاح ءيبتو «ةيفاك

 )١( هولا يفو « الاد5 اةاناو يف ةدوقعملا تادهاعملا عيمج ىلإ عجري .

 دنبلا) م8١ ةنس ةسنرف تازايتمإ ىلإ عجري (؟) 4(  دنبلا) 1948 ةنس تازايتمإو
 (. دنبلا) م1517 ةنس ةرتلكنإ تازايتمإو - (؟84 دنبلا) م177١ ةنس تازايتمإو
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 لايجألل ةبسنلاب ةراجتلا هذه نأ نافرطلا ىبسنو .دارفألل ةيصخشلا ةحلصملا
 نيم عت تناك ةقئاقنللا دؤلج ىلإ ةاردنر نينلا نيرمعسلا ون ةيفاسلا

 ربتعي الو  !اذكه - شحوتمو يربرب فصن بعش نيب ىفنملا نم ةليوط
 يف تشاع يتلا عاضوألا فصول ةلواحم نود ًالماك تنافيللا ةكرش خيرات

 تناك دقل .ناطلسلا ةيروطاربمإ يف ةرثعبملا «ةريغصلا زيلكنإلا تاعامج اهلظ

 .ةريبك تايحضتب ةراجتلا راث ىلع ظفاحت تناكو «ةرطخو ةلزعنم ةايح

 «ةرسألاو تيبلا طباور نع الماك ًاعاطقنا ًابيرقت ينعت ةيكرت يف ةمدخلاف

 اذإف هوه رع هنأ نع و ةايرط ًاتقو بلطتي ناك ةرتلكنإ عم لاصتالاو

 يف نوردنكسإلا ىلإ «زنواد» نم لصي نأ بكرملا عيطتسي ؛ ءايالم وبلا ناك

 نطولاو تارمعتسملا نيب لئاسرلا لدابتل مزاللا يقيقحلا تقولاف « افون (45

 تناك ةليوطلا ةدملا هذه ىتحو ءريدقت لقأ ىلع ةعبرأ وأ ءرهشأ ةسمح ناك

 ديربلا لمحت يتلا بكارملا تناك ام ًاريثكف' .اهيلغ دمتعي الو «ةتباث ريغ

 عيضت وأ ,قرطلا عاطق لئاسرلا ىلع يلوتسي وأ .ةنصارقلا اهقرغي وأ ءرسؤت
 .اهريغ ىلإ ةباصملا ةنيدملا نم نيرمعتسملا برهل ءءابولا راشتنا تاقوأ يف

 هئابرقآ نم رابخأ نود ةديدع نيئس ىقبي نأ رجات ىلع ًالهس سيلو

 نوج» رجاتلا ىلع ىضم دق ناك «م15717 ةنس فيص يفف .هئاقدصأو

 . هنطوو هلهأ نع ًائيش اهءانثأ عمسي مل .«بلح يف فصنو نيتنس «ينريف

 ةنس - ربمفون - يناثلا نيرشت ىلإ «م1558 ةنس - سطسغأ بآ نمو
 لييناثان» ناك «م١1591١ ةنس يفو . هيبأ نم ةدحاو ةلاسر هلصت مل ماكالا

 .ةماقإ تاوئس سمح دعبو «ةنس ذنم هنع ةرتلكنإ رابخنأ تعطقنا دق (يلراه

 مدع نم مجانلا قلقلا ء ءارو ناكو . هيحنأ نم ةدحاو ةلاسر هلصو ام لك ناك ش

 وأ ىضرم هيلع نوزيزعلاو هيلإ نوبرقملا ناك اذإ ام .ميقملا رجاتلا ةفرعم

 ةطولا»:ىلإ :ةفيلعلا نينا كاتم ناك: انارتيما لأ اغا :ءادحما

 د ثارتف لمحت نم لك بيصي يذلا دوا
 نع نوحصفي عقاولا يف راجتلا نكي مو .ةرمألا برابضمو « نطولا ضرأ

 اوناك ام نأ الإ مهتالاعفنا نم اعيش نودبي وأ .مهلئاسر يف هذه مهرعاشم
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 قلطنت امدنع ةصاخبو .كلت مهتاساسحإ ايروعش ال لثمي ناك هنوبتكي

 . ةرتلكنإ ىلإ ةدوعلا لعب ءاقللاب حرف نم .ليقتسملا قف تاينمتلاب مهتالك

 نيزي شنبلا نم ساكو .مهمامأ وتسورلا محل نم ةعطقو ءًاعم سولجلاو

 . ()(مهتدئام

 ؛ حيحص اهيف ءاج امم ريثكف «يدوو» لاوقأ ةشقانم ددصب انه انسلو

 عيمج هسسحتي |(نإو «مهدحو مهيلع قبطني ال زيلكنإلا نع هلوقي ام نكلو

 عقاولا يف مهعجاضم ضقي ام رثكأ ناكو .تالاكسإلا يف نييبروألا راجتلا

 تايلاجلا دارفأ مظعمف . ةمظتتملا ةيرسألا ةايحلا نم مهنامرحوه املأ مهّضميو

 نم مهلاوحأ مهنكمت ال ءًاراغص ًابابش ةيكرت ىلإ نوبهذي مهو «جوزتم ريغ
 ةجوزلا نأل .جاوزلا ىلع مهعجشت ال نطولا تاطلس تناكو .ةرسأ ةلاعإ

 دوشيعي اوناك يتلا فورظلا يف رطخو رضو «عاقبلا كلت يف ءبع دلولاو

 يذلا وه طقف يزيلكتإلا ريفسلا ناك ىلوألا مايألا يفو .تنافيللا يف اهيف

 مدع نم مغرلا ىلع «ةيروس يف ةيقدنبلا لصنق كلذكو ءهعم هتجوزب ىتأ

 تازايتمالا نإ لب «مهتاجوزل نييبروألا راضحإ مرحت ةينوناق عناوم دوجو

 مهبلج ناكمإ ضرتفت «م1501 ةنس ةددجملا ,م168» ةنس ةيزيلكنإلا

 يف ةراجتلل وأ ىنكسلل دفاولا يزيلكنإلا نأ ىلع صنت )١4(« ةداملاف «نمل

 «جوزتم ريغ وأ ًاجوزتم ناكأ «ةيزجلا ةبيرض عفدي نل «ةينامثعلا ةلودلا ضرأ
 تناك اذإ نكلو .©«2م659١ ةنس ةيسنرفلا تازايتمالا نم (9) ةداملا كلذكو

 همجحم تناك اهسفن ةيبروألا لودلا نإف ءام ليقارع عضت مل ةيناثعلا ةلودلا

ا نم انس ريكأ ناك ,راجتلا ريغ نم دارفألا ضعب نأ نم مغرلا ىلعف
 راجتل

 هترسأ ذخخأب هل حمسي نكي مل هنإف «ةلكسإلا يف ًايئابخ ميقيل بهذو «نيميقملا

 دوجو ىلإ ةيضار ريغ نيعب رظنت تناك ةيليسرملا ةراجتلا ةفرغ نأل .هعم

 يأر بسحب كلذ يف ةقحم يهو .تالاكسإلا يف نييسنرفلا لافطألاو ءاسنلا

 (1) اللوم: م: 229-230 1

 .ركسلاو ياشلا رمحمو «نوميللا ريصع نم جيزم وه مادم0» شنبلا )١(

 (2) 08 151ه, | ظن 96-91 ا! نسوسياج. | 9 )39

 ا لا



 قزام نم ةيسنرفلا ةمألاب رمألا اذه هعقوي نأ نكمي ال .نوسام

 . ()>تالكشمو

 تايتف نمو «دالبلا يلاهأ نم نوجوزتي اوناك تايلاجلا دارفأ ضعب نكلو

 «لسار» ركذيو «ةيحيسملا رسألا ضعبب مهطالتخا ةجيتن «تاذلاب تايمور
 ىلإ تتأ ءراجتلا ةقبط نم ىندأ ةئف نم نييسنرفلا اياعرلا نم ًاددع نأ

 جاوزلا اذه نع مجنو ءاهيف دالبلا لهأ نم تايحيسملا عم تجوازتو .بلح
 تاهمألا نأ نم مغرلا ىلعو . 29 016222 ةدعمم لا ىعدي « يشرف فصن ليج

 ملكتي ناك ليجلا اذه دارفأ ضعب نإف «ةيبرعلا ةغللا الإ نملكتي نكي مل

 .ءوس ةرظن ءالؤه ىلإ رظنت تناك ةيسنرفلا ةراجتلا ةفرغ نأ الإ .(9ةيسنرفلا

 . ةميق نم أطح ناك كارتألا نيعأ يف جاوزلا اذه نأل مهنوعنمي لصانقلا ناكو
 ءالؤه كرتي نأ هنوشخي ام رثكأ ناكو .(9ةمألا لك ىلع هرزو عقي «يسنرفلا

 (1) ااهمومم: مث 461- 0'ةمباون» الا. مد 8 060

 نيملسملا نابشلا دحأ بحأ بلح يف ميقم يسنرف طايخ نع «ويفراد» هصقي ام اهنمو

 ويفراد هلقنف «ةريبك ةلبلب يف ةمألا عقوأ ام هميرغ نم مقتنيل مالسإلا دارأف .هتجوز

 . ةيليسرم ىلإ اهنمو .نوردنكسإلا ىلإ

 :لوقي ةيليسرم ةفرغ ىلإ ثعب دقف «(روريمال» اديص لصنق هلعف ام اهلثمو

 ىلإ هتخأو هيديد ناوطنا ةلمرأ يلاسرإ نم اوجعزسنت مل مكنأ حايتراب تملع دقل»

 اهتداعإب يلإ هومتلسرأ يذلا رمألا هتنباو «نابود» ةأرمإل تنيب دقو ..ةسنرف
 قياضي ال ىتحو امهومتعنم نأ دعب ًارس |مهعالقإب ًاعنص انسحي مل اهبنأب امل تحضوأو
 ثيح «ةنيدملا يف يل تيب راجكتسا يف تركف دقف . يعم يلئاع دوجو ةلكسإلا راجت

 اهأثكق له اهردصو:هانأ ©ممقانا لق 56108, 30 زانأأاهأ 1698, مخ, 6

 اهك ةيحيسم ةملسم ةفئاط يهو هزيكو زيك» يزغلا اهامسأ يتلا ةئفلا يه اهّلعل ()
 .77؟4نص ١ج .بهذلا رن :يزغلا :رظنا .ةيجنرف ةيحيسم ةفئاط ال ءاهفصو

 (3) ظادوواا. |! "ن6 1 ةفإ

 (4) 2'قمئاوس. الا. م: 65 - 6 ١)

 نم نيتخا اهيف ويفراد ةيلصنق ءانثأ بلح يف نايسنرف نارجات دعو كلذ ىلع لثم

 .ريفسلا نم رمأب نينثالا لح ويفراد نأ الإ .جاوزلاب ةيمور ةرسأ
5/1 . 



 يف نوركفي وأ :20يمورلا بهذملا ىلع مهدالوأ نوبري وأ « مهنيد بابشلا

 0016:85'0 ريترود ماظن نم ًادنب نأو .ناطلسلا ضرأ ىلع يئابنلا رارقتسالا

 صنف «رمألا جلاعي نأ لواح ((م1541/ ةنس  ربوتكأ - لوأ نيرشت 8) ؛

 قيرط نع تايمورب مهجاوز مت نيذلا نييسنرفلا عيمج ةداعإ ةرورض ىلع

 ةراجتلا ةفرغ ىواكش تعفد «م4١117 ةنس يفو .(9مورلا نيبلا لاجر

 مكاح ىلإ ثعبف .ةيضقلاب مامتهالا ىلإ نارتراشنوب ريزولا .«ةحلملا

 عيمج ةلالخلا بحاص عنميا» : يتآلا رمألا قيبطت هنم بلطي « سنفوربلا

 ناكس نم جوزتلا نم تالاكسإلا يف نيميقملا «ةيسنرفلا رسألا نم بابشلا

 ىلإ مهتداعإو «تابوقعلا ةلئاط تحتو ,مهتاهمأو مهئابآ ةقفاوم نود دالبلا

 .تالاكسإلا ىلإ مهدالوأو مهتاجوز اولمح نيذلا نويسنرفلا امأ . . .ةسنرف

 مهرامعأ حوارتت نيذلا كئلوأ ةصاخبو ,ةسنرف ىلإ مهدالوأ اولسري نأ بجيف

 .2(نيرشعلاو ةسماخلاو ةرشاعلا نيب

 تايلاجلا لود عيمج ريثت تذخأ دق تايمورلاب جاوزلا ةيضق نأ ودبيو

 « ما "1/ا/قنس يف «( ىفطصم هرق» مظعألا ردصلا ردصأ نأ ذنم «ةيبروألا

 «ناطلسلا اياعر نم نوجوزتي نيذلا ةجنرفلا عيمج نأ هيف نلعي ًاروشنم '

 ٠ تنافيللا ةكرش تردصأف . مهتازايتما دئاوف نم نومرحيو «ًاكارتأ اياعر نودغي

 تايلاجلا دارفأ يعدو « عونلا اذه نم جاوز دض ةددشم رماوأ ةيزيلكنإلا

 اياعر نم ةأرما ةيأ نم اوجوزتي نل مهنأب مهلصانق مامأ انيمي اومسقي يكل
 دازو «(9ىدحتي نم درطو .تاجيزلا هذه لثم عنمب ءارفسلا رمأو .كارتألا

 نيذلا ةجنرفلا ىلع ةيزجلا ةبيرض ضرف يف كارتألا ركف امدنع ّةلب نيطلا
 ْش .«”مهدالوأو بلح يف اوجوازت

 )5()1١(  2: 1اكههقممت )2( ' )1(

 ف
 (3): طةممأ و قمر ودممملوضعم مماأرلأ وأن قالابه. 5 لؤوعلطرو 1708, 2 ؟1ةايراوع 1709. 7. .2 :2 ,١

 (4) ال/ممه: 5: 45. ش )5

 تن (ع) 0'ةمباولاعت الا, 5: 0 )2(

 دف تايلاخلا



 . ةسنرف يف يلوؤيسملا ناهذأ 00 اهتيساسحسب رشت *5 ةلكشملا تيفبو

 نييسنرفلا جاوز نأشب ةفرغلا يأ رحل سعال .ماا/5١1 ةنس يفف

 طابترا نم ال دفو بابسألا ة ةحضوم هعلم ةرورضب ةفرغلا هتباجأف « تايمورب

 2 نطولا ىلإ ةدوعلا نع مهفارصناو «دالبلا ناكسب تاالاكسإلا ف نييسنرفلا

 تاورث ىلع مهلوصح دعب ىهيلإ مح نودوعيس .جاوزلا مدع ةلاح يف مهنإف

 .اهوعمج يتلا مهتاورثب نوعتمتيو .نطولا نم تايتف نم نوجوزتيو «ةفيرش

 يلا ,ةباشلا رصانعلل لاجملا نوحسفيو ,مهدالب ةورث نم نوديزي كلذبو

 ديفتسي كلذبو  ةلثام ةورث ىلع لصحتو , مهلحم لحت نأ ًاددجم اهتايح تأدتبا

 «تايمورب جاوزلا نم ةمجانلا راضملاو دئاوفلا هذه مامأو 5 . نكمم ددع ركأ

 رظتنملا نمف ,27تالاكسإلا 5 نهئاباو نهجاوزأ عم ةماقإلاب تايسنرفلا

 هذه لثم يفو «تايسنرفلاو دلبلا يلاهأ نيب تاجيز لبقتسملا يف موقت نأ

 تايتف عم اهنا نودقعي نيذلا كقلوأ ىقبي نأ يرورضلا نم ةلاحلا

 امأ ؛ةيسنرفلا ةمألا لامعأ قاطن يف ةرادإ وأ ةمهم ةيأ نع نيديعب تايسنرف .

 مهدالوأو مه كلذك اودعبي نأ بجيف .دلبلا يلاهأ نم نوجوزتملا نويسنرفلا

 وريثك مهو ا/ا10716:5 هينوم لآ ىلع ةبيرضلا هذه ضرفت نأ «ويفراد» يشحخ دقلا

 لصحلملا عانقإ يف حجن هنأ الإ تامدخملا نم ريثكب مهل ةنيدم ةيسنرفلا ةمألاو .ددعلا

 . تازايتمالل فلاش هلمع نأب

 ةراجتلا ةفرغ عم سردي نأ سئفوربلا مكاح «نارتراشنوب» فلك ١7١١ ةنس يف )١(

 مهعم نوكي نأ تالاكسإلا يف نيميقملل حيرصتلا مئالملا نم ناك اذإ ام قمعبو

 ثحب ,م5 ةنس يفف كلذ عمو ٠ لي ةفرغلا تباجأ دقو . مهلافطأو مهؤاسن

 نأ ىأرو .,تاجوز نود تاالاكسإلا راجت اهشيعي يتلا ةذاشلا ةلاحلا ةيرحبلا سلجم

 ةئس راذأ ١7 يف رمأ رادصإ وه ,مهئاوهأ طبضو مهقالخأ نيسحتل ةديحولا ةليسولا

 .نهئاباو نهجاوزأ عم شيعلل قالطنالاب تانبلاو ءاسنلل حمسي يذلا م5

 ا/اةوذمرل: 2: 1 1
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 ةراجت شتفم يأرلا اذه ىلع قفاو دقلو .(7(ةلكسإلا يف ةمألا سلاجم نع

 صنيو (2م11/15 ةنس_-سطسغأ با ١١ يف يكلملا رمألا ردصو .تنافيللا
 -: لي ام ىلع

 تنافيللا يف اوجوزت نيذلا نويسنرفلا «ةسنرف يف ةراجتلا قح نم مرحي ١

 . مهدالوأ كلذكو «تايبنجأ ' نم

 «دالبلا يلاهأ نم جاوزلا تالاكسإلا يف نييسنرفلا نيميقملل حمسي ال ؟

 . مهقوقح نم نومرحي اذه ثدح اذإو

 نأ بجي لب ايف انا ارق تاللاكسإلا يف نيميقملل نكمي ال 8

 . عاطقنا نود ةمألا ددجتت

 .©9طقف ةورث اهيف نوعمجي يتلا ةدملا ءاقبلاب نيميقملا ءالؤمل حمسي - 5

 نم نييسنرفلا, قلطم لكشب عنمت رماوأ تردص 2ماا/؟5 ةنس يفو

 . هيف تادولوملا تايسنرفلا نم ىتح .«تنافيللا يف جاوزلا

 زيلكنإلا داعف ءرشع نماثلا نرقلا يف تخارت دق تاهيظنتلا نأ ودبيو

 نمتاداع ىلع نظفاح يئاللا تايمورلا عم ةيرحب جوازتلا ىلإ نويسنرفلاو
 اوناك ءزيلكنإلا نم نهدالوأ نأ الإ .نهسئانكل نهعابتاو ءةينطولا

 هتبلط دق ةسنرف تناك ام سفن وهو .«*)اهيف اويرتيل ةرتلكنإ ىلإ نولسري

 (1) 88, 6, هةازطؤ قلمك 16 زانألاهأ 16. 01(

 (2) الاقكوممت م: 463. ةلوأم. |. )00

 تالاكسإلا يف نيميقما ضعب نأ ةلوؤسملا تاطلسلا ىلإ يمن (م 117/1 ةنس يف (0)

 دعب ةدوعلا ىلع مهرابجإ بوجوب رمأ ردصف مه ثيح ًايئابن ةماقإلا يف نوبغري
 05هئاوو - مهن“ مم: 26.27 .ءدبلا ذنم اهب ممل حمس ىتلا رشعلا تاونسلا ءاضقنإ

 (4) اطلوز 5: 27, ةلواه. | ١)

 نيذلا مهتانبو ءراجتلا ءاسن نأ» رارقلا ةمدقم يف ءاج ام بسحب كلذ بابسأو

 ينيد ميلعت وأ. ةيبرت نود نه .اهيلإ نبهذ يئاللا وأ .تالاكسإلا يف اودلو

 .صلبو تارداصم ىلإ يدؤت تالبلب يف ًاببس نكت نأ نكميف « يكيسالكو

 (5) ا/مو0: 5, 245 - 0وراوم - قوارب 2, 7 شر

 .؟ا/ه



 .ما9:/1 ةنس «نارتراشنوب رمأ يف

 روهدت يف ا ناك .ةيلئاعلا ةايحلا نم نامرحلا نأ عقاولا يفو

 عطتست ملو .مهنيب ةئيسلا تاداعلا يشفتو «تايلاحجلا بابش قالخأ

 تاريذحتو «ةيليسرملا ةراجتلا ةفرغ تاهيبنتو «ةيسنرفلا ةيكلملا رماوألا

 تاقحالمو 7«2(ةيناوهشلاو ةليذرلا» نم اهراجتل. تنافيللا ةكرش

 اوعضو ةيلاجلا دارفأف مهئاوهأ نم بابشلا راجتتلا يمحت نأ «لصانقلا

 .اهب اوعتمتي نأ نوري يتلا «ةيرحلا موهفمل ًادج ًافرطتم ًاريسفت مهسفنأل

 نأ اك «تمدعنا دق .درفلا ةيرحل ةداع ةديقملا ءابرقألاو لهألا تاريثأتف

 ءانه اهل دوجو ال , ينطولا عمتجملا راطإ يف ةمزلملا ةيعايتجالا تاداعلا

 خضري نأ «- دوو يأر بسحب  يعيبطلا نمف ءًامامت رياغم طيحملاو

 نأو «ةلماك ةيرحب اهلاقع نم اهقلطي نأو «هئاوهأل ةيلاخلا دارفأ نم ريثك
 تالص ريغ تالصو تاطابترا دلبلا ءاسن ضعب نيبو مهنيب موقت

 عزجلاو «مهتامارغو كارتألا تارداصم نم فوخلا فقي ملو . (9جاوزلا

 - يكرتلا نوناقلا اهيلع صني يتلا ةمراصلا تابوقعلاو تاناهإلا نم

 لب «تايمورلا ءاسنلا عم تايلاجلا دارفأ تارماغم هجو يف «يمالسإلا

 ربكأ نأ يبروألا ىدل ًافورعم ناك دقف . تايلسملا ءاسنلا ضعب عم ًانايحأ

 نوناقلا نأ ذإ ,ةملسم ةأرما عم أجافي نأ يه اهبكتري نأ نكمي ةئيطخ

 ءادسم لوحت اذإ هتئيطخ نع رفكي نأ هتعاطتساب هنكلو ءايح هقرحب رمأي

 تناك يتلا تاباكترالا كلت لثمب مايقلا نع عروتي نكي مل هنإف كلذ عمو

 صلبلل اهضرعت تناك اهنأل «ةمألا عومجمو 8 عجاضم ضقت
 قيبطت يف "فاش ةولف اوناك كارتألا ماكحلا نأ اهيسال .تامارغلاو

 (1) اللوم: مب 5 ااا

 (2) اطال. ةفإ

 أوسأ نإ» :ًالئاق ةحارصب ةراجتلا ةفرغ ىلإ «روربمال» اديص لصنق بتك دقلو

 امنإو ءطقف بابشلا .دسفي ال وهو .تنافيللا وه بابشلا داسفإل ملاعلا يف ةسردم

 :ة باس هيف يقم نكأ مل يننأ هللا دمحأل يننإو ,كلذك خويشلا

 | و, َممانأ 1695, مه, 5

 كاك



 .ةيقالخألا ثداوحلا كلت مظعم نأ يأ « مهبويج تعبشأ ام اذإ نوناقلا
 لصانقلاف اذلو .(7ىواشر وأ ةيلام تامارغ عفد قيرط نع لحي ناك
 كلت لثل ضرعتلا نم سارتحالا ةرورض ىلإ ةيلاجلا دارفأ نوهبني اوناك
 «ةلكسإ لك يف ممل صصخملا ناخلا نم ءاسملا يف اوجرخي الأب .ةمهتلا
 .(9اهباحصأ بايغ لاح يف نيملسم تويب اولخدي الأو

 نوشيعي ةجنرفلا نأ» ركذي «زيدناس» نإف .كلذ لك نم مغرلا ىلعو
 بناج ىلإف . . . ةلوهسب ءاسن ىلع لوصحلا مهتكميو «ةحوبحيو ةيرحب
 ثيح «تايمورلا نيب نم تاقيشع نع مهسفنأل نوثحبي اوناك «قاوسألا
 « مولعم غلبم لباقم نهئابآ لبق نم نعبي نكو .نبب ةئيلم ةرواجملا رزجلا
 .هيلإ اهنوديعي امدنع يقابلاو امن غلبملا فصن بألا ذخاأيو

 نوكي ةيناثلا ةرملا يفو . .29هتالجس يفو يضاقلا دنع دقعلا نولجسيو

 انزلا لواحي نمل توملا نكلو . .ءىرتهم سابل يأك لقأ عوفدملا رعسلا
 نم ةجنرفلا لوح كوكشلا اًمئاد نوريثي كارتألا ناك نإو ؛ةملسم ةأرماب
 .(9(ىواشرلاو لاملا ضعب ىلع اولصحيل .ةيحانلا هذه

 (1) 0'ةدباونري, | ممن 431 - 436 - الالومل. 2: 244 - 000 مصمبو- 0 )1(

 «ويفراد» اهركذ يتلا ةلثمألا ضعب

 دق تقولا ناكو «تايكرت ءاسن عم يشابصلا تيب يف نويسنرف راجت (”) دهوش
 وكيإ )50٠١( ةيسنرفلا ةمألا ثداحلا اذه فلك دقو اديص يف ليللا فصتتم زواجت

 . ءايحأ قرحلاب مهددهو ءايخيبكلاو يضاقلا مهمهاد نأ دعب

 احبصيوأ ءايحأ امههقرح يرورضلا نم ناكو «نيتملسم نيتأرما عم ناخابط دهوش

 مث ةمارغ شرق )4٠٠( لباقم اذه متف (بنع وفعلل لصنقلا ىعس دقو .نيملسم

 . ةيليسرم ىلإ امهداعأو لصنقلا امههسبح
 (2) تمممادث اه 8معاأو# له ٠ "عدمه. 2. 355 - !كةوعملز 2:9-0 ) ؟١

 اذإ الإ ؟رمألا اذه لثم ئضاقلا لجسي فيك ذإ .ًابيرغ ودبي «زيدناس» هركذ ام نإ ()
 . ًاجاوز رمألا ربتعا

 ١) 5 2: 7ةم0/و: )4(

 . لال



 مرحملا ىوملا ميدقت رامضم يف مهرود اوبعل دق دوهيلا نأ ودبيو

 ةدينرفلا نفع انايعأ نولبقتسي اوناك ةصاخلا مهئايحأ يفف .نييبروألل

 يف ةدوجوم تناك مرحملا وهللا لزانم نأ امك .0مهتاوزن محل نوضريو
 افوخ ال ءاهوخد ىلع ؤرجيل نكي مل يبروألا نأ الإ ءىربكلا تالاكسإلا

 .©")ةلماك ةيرسبف اذه لعف اذإو اهلك ةمألا ىلع انإو ءطقف هسفن ىلع

 قم اقري كناك ضان بلَحَي .ءامإلا راضملا اذه يف ىسني الأ بجيو

 ءامإ ىرتشي «ةقدانبلا ةصاخعبو ةجئرفلا ضعب ناكو «ءديبعلا قاوسأ

 (©نبب يرستلاو هتمدخل

 يضرتل ةيلاجلا دارفأ ضعب اهشيعي ناك يتلا هذه داسفلا ةايح نكت ملو

 ضرعتو «ةمألا عومجمل تاءاسإ نم اهنع مجني امل «نطولا تاطلس
 يسنرفلا لصنقلا يطعأ اذلو ؛ةيلاحجلا نع ةحيبق ةركف ءاطعإو ءصلبلل
 تبثت يذلا درفلا ةداعإ قح .رشع عباسلا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف

 تحبم دق تنافيللا ةكرش نأ ايك 9 ةسنرف ىلإ روجفلاو وهللا ةايح هيلع
 | .©تالاكسإلا يف اهلصنق ىلإ تاطلسلا هذه 0

 دابذإ 0 نم رثكأ 000 زيلكنإلا صخي ًافباص رقد نإ

 ةايح نأ 5 ل ا ىلإ رفس ةرجأ لصنقلا ةرسأل

 (1) 0'قم/اوانال, ٠١ م: ْ 2ع(

 (2) 8انووقلا, !. م: 0 4فز

 (3) 5'قمياو«, /. م: 0 ةضز

 (4) [88ووهرو: عن 1 ١)

 (5) الالومل: 5م: 216, 5 )2(

 (6) 86,عطهأر, مه: 51- 54. ةماءاه. 3, 5, 38

 ةرمتسم ةراشإ (م 17784 ةنس - سطسغا بأ )7١ نوناق دونب فلتخم يف ظحاليو (5)

 ش ١7(. ه ل" دنبلا) هترسأو لصنقلا ىلإ

 يل



 مكحبف .دالبلا لهأ ةايح عم اماجسنا رثكأ تناك تالاكسإلا يف ةقدانبلا

 لب «تايلاجلا نم مهريغ نم ًافّيكت رثكأ اوناك «ةيروس يف ميدقلا مهدوجو
 تويب يف ماقأو «ةليوط ةدمل رقتساو .ناكسلا عم ةيرحب جوازت مهضعب نإ
 ةايح هبشت امم رثكأ ,مهسفنأ ناكسلا ةايح هبشت ةايح اهيف شاعو .ةعساو
 مه ام رثكأ .دالبلا لهأ نم نونطاوم مهنأكو اوحبصأ ىتح «7نييبروألا

 ىدل هيلع وه امم فعضأ وهللا ةايحل مهضرعت ناك مث نمو .«2اهنع ءابرغ
 ةيدجلا هذه بابسأ ىلإ فاضي نأ نكميو . قمعأ مهتيدجو «تايلاحلا ةيقب
 نونيحتي اوناك ذإ .مهيلع نييناثعلا كارتألا بضغ نم ةرمتسملا مهتيشخ

 نم ولخي نكي مل مهكولس نإف .كلذ عم نكلو .مهب شطبلل صرفلا
 . 2©2بئاوش

 ضبقي نيذلا «تايلاجلا دارفأ ضعب نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو
 ةضاضغ اودجيل اونوكي مل .تاملسملا ءاسنلا عم ام تاقالع يف مهو مهيلع

 ىري ناك راجتلا نم ًاضعب نأ ظحالي هنإ لب(©يمالسإلا نيدلا قانتعا يف
 .«اهيف عقو يتلا ةيراجتلا تالكشملا ضعبل الح نيدلا اذه هقانتعا يف
 ناك ,يمالسإلا نيدلا ىلإ نييبروألا ضعب ءاجتلا نأ كلذ نم مهفي اهبرو

 ةيبرعلا ضرألا ىلع ةميدتسم ةماقإ يف ةبغر وأ « طقف قزأم نم صلختلل
 ريغ تبثي عقاولا نكلو .ةمودعم ةديقعلاو ,دودحم ًاذإ ددعلاف «ةيمالسإلا
 .نيملسملا دالب ىلإ فالالا تائمب نولقتني اوناك نييبروألا نأ» ذإ .كلذ
 يعناصو «ةراحبو «بكارملا ءانب يفو ,نيجاسن نولمعيو «كانه نوملسيو
 ام ىلإ اهدالوأ لاسرإ لضفت تناك ةبروأ لود نإف اذلو .ناطلسلل عفادم

 (1) 8انووواأت || 59 )0غ(

 (2) 8هرعطوأ, هب 20-- م,5./ 5هاأانناو تأ موان# ةةمأأ 18 ةمأأو 1699. (2) 8 .72 8١0518

 (3) 0'ةرباوانال. ال, 5: 0 ةفز

 (4) اماه. الا. مز 48 ١(. شماه ١/517؟ص رظنا) ىسنرفلا طايخلا :ةثداح (5)

 ةداهش حبصت مالسإلا ىلإ هلوحتب ذإ هينطاوم نم ليمزل هيلع نيد نم صلختلاك (0)
 .اهب حومسم ريغ هدض رفاكلا هليمز
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 درع ميلود تركو ةيعت ةقتاقيللا ىإ هاسرإ قزق الذي: «ةفينلاءازو
 ٍءيشوبكلا فيزوج بألا نم 2م1578 ةنس 5 بلط دقلو .هيف مهولح

 ًاكارتأ اوحبصي نأ نم و «تنافيللا يف نيعئاضلا نييشوبكلا يغعدتسي نأ

 حتفي ناك ملسملا نأب هزيمالا ذهن يوؤرنو لاعو م (1نيملمم هكفتيو

 ينيدلا حماستلا مدعف .هبصعتب اهقلغي يحيسملا !نيب ءسانلا عيمجل هباوبأ

 ةيحيسملا هتدرط نم لكو « مهدرط امنإو ءرشبلا هيلإ بذجي مل نييحيسملا ىدل

 .«”مالسإلا ىلإ اجتلا اهضرأ نم
 ,يمالسإلا نيدلا قانتعا ىلع هاركإ يأ كانه نكي مل ةقيقحلا يفو

 كلذ .بناجألل ةينيدلا ةيرحلا أدبم ىلع ةنامأب تظفاح ةيناثعلا ةلودلاف

 نم سداسلا دنبلا يفف .تازايتمالا يف هيلع مهعم تدقاعت يذلا أدبملا
 مهءالمعو راجتلا نأ» : ىلع صن «ةسنرف نيبو اهنيب ءم68١ ةنس ةدهاعم
 «ةاضقلا لبق نم اوجعزي الأ بجي «نيرخآلا كلملا اياعر لكو .مهمدخو

 ببسب «يلاعلا بابلا نم ىتح الو , مهريغ وأ ةيشابصلاو قجانسلا تاوكبو
 , مهتبغر ضحمب كلذ اودارأ اذإ الإ نيملسمك اولماعي نأ زوجي الو «مهنيد
 , يف ةيرحلا مهل نوكت كلذبو ءهاركإ ام نودو ,مهسفنأ نم اذهب اوفرتعاو
 ةيبروألا تايلاجلل ناك دقف ًالعف قبط ام اذهو .©7«صاخلا مينيد: ةضراف
 ةيقدنبلا نإ لب «ةيلصنقلا اهسئانك يف اهتاولص ميقت تناكو ءابنيد لاجر

 .(0بلح يف كيلوثاكلا عيمجل اهتحتف و ءاهتسينك اهل ناك

 (1) مالكمقمم هذ 8|8أ 1 ومعك له /هإلووو... 5: 244. 7 ١)١(

 - 8من إ: مم: 553 - 7

 (2) 8ءقيرووا: مم 598 - 9 )00

 (3) ممعاوم. 0أماوومهت. مم: 58 - 60 - 05و فق. | 5م 283 - 4 ةفز

 ىلإ تلوح ةسينكلا نإف «تيرك برح ببسب «بلح نم اودرط امدنع هنأ الإ (5)
 . ةسنرف لصنق ةسينك ىلع كيلوثاكلا قفدتو ءدجسم

 0'ةمصئاوناع. الا. مه: 72 - ةايدووأا. 2: 2. مهو

4" 



 دارفأ ضعب نيب رشتنا دق ,يمالسإلا نيدلا قانتعا نأ ودبي نكلو

 ةسنرف ريفس نأ ىتح ««0ةيراجتلا بكارملا ىلع نيدفاولا نيبو :تايلاجلا
 ةئاعدا بسحب - ًائيبم م694١ ةنس يف ينامثعلا ناطلسلا ىلإ ًاجاجتحا مدق

 . «اهنم اوعزتنا دق «ةيسنرفلا ةيراجتلا بكارملا نوقفاري نيذلا لافطألا نأ
 تاطلسلل دكأ يلاعلا بابلا نأ الإ اونتخي نأو نيملسم اوحبصي نأ اودعوو
 ةينيدلا ةيرحلا أدبم هيف معد ًانامرف ردصأو .ثدحي مل رمألا اذه نأ ةيسنرفلا
 ةنس لوألا عيبر) :(م15944) نامرفلا كلذ يف ىتأ دقو .ًافنآ هيلإ راشملا
 دحأ تاداهش لبقت الأو .بكارملا لافطأ قلقي الأ بجي هنأب مه

 مامأ مدقتي نأ هيلعف ءالسم حبصي نأ دخأ دارأ اذإو .عوضوملا اذه يف

 ريفس ءاجر ىلإ ادانتساو .هنايإ نع نلعيل ءهيف وه يذلا ناكملا يضاق
 راجتلا مهلمحي نيذلا ,«بابشلاو لافطألا نإ» :يلاتلا .رمألا غيص «ةسنرف
 ,يسرفلا ملعلا تحت نورجاتي نيذلا ,بناجألا نم مهريغ وأ نويسنرفلا

 وأ اوقلقي نأ لاح يأب نكمي ال .مهتمدخ يف مه نيذلا ةمجارتلا كلذكو

 لاوقألا عيمج نأب رمأنو ديرن اننإو .رخآ اوقنتعيو « مهغيد اوكرتي يكل اودهطضي
 الو «ةلطاب يه نيملسم اوحبصي نأ اودعو دق مهنأب مهضعب اهب دهشي يلا

 ىلع اورنجيو ءأرحب وأ أرب ناكم يأ يف اورسؤي نأ نكمي ال اك ؛ «عمست

 انتيروطاربمإ ىلإ نودفاولا راجتلا قياضي ال كلذكو .ديدجلا نيدلا قانتعا
 دح عضوي «نالا ذنم هنأ رمأنو .ديرن اننإ . نودهطضي الو رمألا اذه لثمل

 ا ا اا ماكحل حمسنو «لمعلا اذه لثمل
 قانتع | حبصأ كلذبو .(©0«هنوفلاخو «مئاقلا انرمأ اوفلاخ نيذلا كئلوأ

 روضحب انايحأو .هلصنق نامجرت روضحب الإ متي ال يمالسإلا نيدلل يروألا

 ْ .©ىرخألا لودلا لصانق ةمجارت

 . «تايلاجلا دارفأ ضعب نيب ىرس يمالسإلا نيدلا قانتعا نإف كلذ. عمو

 (3) اق معموت م: 0 3 0

 (2) 06 ؟عماه |. مم: 380-329 >> قفز

 .(8) 5. 0م ههنعهم. .٠ م: 194 د ةف
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 راعو ريطخخ رمألا اذنه نأ ىرت بناجألا ةيرثكأ تناكو «بناجألا نيدفاولاو
 اذه نم ثداوح هجو ف تلصملا فيسلاك نوفقي لصانقلا ناكو :«اهيلع
 «بيلاسألاو قرطلا ىتشب ب مهينطاوم ىدل هاجتالا اذه نومواقي اوناكو ,عرنلا

 هعانقإو 7(2نكمم تقو عرسأب هنطو ىلإ مالسإلا يف بغارلا ةداعإ اهمهأ نمو

 0 نأ نكمي امب هريذحتو هيلع نيدلا لجر طيلستو «هتركف نع لودعلاب
 وأ نيدلا لجر وأ لصنقلا نكي ىملو .هل نيليصألا نيملسملا ةلماعم هيلع

 0 .طقف هيلع ْمْرَع ابع عالقإلاب هنطاوم عانقإب يفتكيل يروألا رجاتلا

 ثب قيرط نع .قباسلا هنيد ىلإ العف ملسأ نم ةداعإ | كلذك نولواحي اوناك
 .هقحب نوملسملا اهيكترا يتلا تاوفطا ضعب ميسجتو .هسقن يف 00

 هذه مهتمهم يف مهدعاسي ناكو .ةيلصألا هدالب ىلإ برهلا ىلع هعيجشت

 ةيبرعلا ضرألا ىلع رشع عباسلا نرقلا يف ترشتن د ا ا دا

 عانقإلا لئاسو نأ الإ .©اهريغو ةيعوسيلاو ةيشوبكلا ةثعبلاك ؛ةيمالسإلا

 ةلاح ا هذه يفو ,«؛*»هفقوم ىلع اًمصم لظي مهضعبف ءائاد يدجتل ثناك ام

 (1) القمممم: 25: 3 ش ” لم

 (2) 5'ةمداوسب ال1. من ه0 - الا, م: 8 فز

 ىلع اديص يف ًارجات ناكو ويفراد لمعف .مالسإلا قانتعا «ونفيت» :» حئاسلا دارأ دقل

 ىلإ لحرف مالسإلا يف بغر يذلا بلح يف يبنرفلا طايخلا كلذكو اهنم هليحرت
 . ةسنرف

 ايكروجام هيدل دجو ءاديص برق «يابارط» ريمألا ىلإ هئاجتلا ءانثأ هنأ «ويفراد» ركذي (9)

 .يفوت مث ةيرق خيش لمعو ملسأ يسنرف ًاقباس هيدل ناكو ةعلسب يزتو ماسإ دل
 هنيد ىلإ يكروجلملا ةداعإل كيكشتلاو عانقالا لئاسو ىتشب «ويفراد» ىعس دقو

 عفد يف تب كاعفو .اديص يف نييشوبكلا ةدعاسمب بره لاب هئارغإو « يحيسملا

 . برها ىلإ يكروجلملا
 ه'ميصياونرعز ١١|! 5م: 45, 46-55.

 ىلع رصأو (ةيبارط) يابارط ريمآلا ىلإ اجتلاو ناصرق ةنيفس نم ةقدانبلا دحأ رف (4)
 هنييزتو «لودعلاب هل ويفراد عانقإ نم مغرلا ىلع نتخو « يمالسإلا نيدلا قانتعا

 اطال. ال1. 5:7 | ا .هل برها
 ' هك



 مامأو ( حجني (ًئاد نكي د مل هنكلو ًاروف دالبلا نم هليحرت لع لصنقلا لاتحي

 نم ملسي نم اًضاخ ًادنب ءماكالا ةنس اهتازايتما يف ةيناطيرب تدرفأ اذه

 اوناك نيذلا اهينطاوم قوقح ظفحتل «ةيناثعلا ةيروطاربمإلا يف. اهاياعر

 ىلإ يزيلكنإ لوحت اذإ هنأ ىلع «(51) دنبلا صنف .ًايراجت هعم نولماعتي
 كلمي ام بناج ىلإ كلمي ناك اذإ ام دكأتيو لأسي نأ بجي هنإف «مالسإلا

 باجيإلا ةلاح يفو «ةرتلكنإ يف هينطاوم نم صخش ىلإ دوعت تاجاحو ءايشأ

 هرودب هلسري يذلا «لصنقلا وأ ريفسلا ىلإ ملسيو ءىيشلا اذه هنم ذحوي

 عم زيلكنإلا دحأ دفو اذإ هنأ ىلإ )١/( دنبلا راشأ كلذكو .(١)هبحاص ىلإ

 نأ تبثو . يمالسإلا نيدلا قئتعاو : ةينارثعلا ةلودلا ضرأ ىلإ هعئاضب

 عم رداصي عيمجلا نإف ؛هدلب نم راجت كلم يه اهدروتسا يتلا عئاضبلا

 نود «نييقيقحلا هباحصأ ىلإ هلقنب ةنب موقيل ريفسلل ملسيو «هلمحي يذلا دقنلا

 .(2قئاع يأ انماكح وأ انتاضق عضي نأ

 نيدلا قانتعاب مهنم دحاولا ةبغر ةلاح يف نوفتكي نويبروألا ناك اذإو

 «يملسلا ىوتسملا اذه زواجتتي ناك ينيدلا مهبصعت نإف .هليحرتب يمالسإلا

 نم مغرلا ىلع «ةيبنجأب ملسم جاوز مهيلإ | يمن اذإ فنعلا رهظم ذختيو

 يئاللا ءامإلاب جاوزلاو يرستلا ةلاح يف الإ | عوقولا ردان ثداحلا اذه نأ

 55 هّصق يذلا ثداحلا نم ايلا دع يلو ةنصارقلا لبق نم نرسأ

 ضرألا ىلع ةرتفل شاع مث .ًاراحب لغتشا يرئازج نع هيف ىكحو

 يضارألا نم.ةأرماب جوزت مث .لاع بصنم ىلإ اي لصوو «ةينابسإلا

 امدنعو .ةيروس اهب رازو «رئازجلا ىلإ هعم ةدوعلا ىلع اهريجأو «ةضفخنملا

 نم هرورم دنع هلتق ىلع دالبلا ةنراوم عم اوقفتا ءرمألاب نويسنرفلا ملع

 انحرام ريد يف هدالوأو هجوز اوعضوو «مهتميرج اوذفن العفو . اديص

 «ةروطنيع يف ةيعوسيلا ةيريشبتلا ةثعبلا تملع امدنعو .تاينوراملا تابهارلل

 (1) اننا 1. 6: 0 00 : )0(

 (2) اطال. 5: 2 | )2

 . ؟3*



 ايراد تاطلسلل ةيدلرلاو ةأرلا لاسر ةرورتضب :نتاددق ةاطلبسلا قفارمأ أب

 قلعيو .ةيقدنب ةنيفس ىلع مهليحرتب تعرسأ اهنإف .ملسملا مهيبأ نيد ىلع
 زيلكنإلل ةصاخبو «نييبروألل ةينامشعلا تاطلسلا ةبقارم نأب «ويفراد»

 .(0ةديدش تناك ,نييسنرفلاو نييدنالوطلاو

 ينيدلا حماستلا نم مغرلا ىلع ةيبروألا تايلاجلا نأ اذه نم حضتيو

 ةينيدلا ةيرحلا نم مغرلا ىلعو ءاهدارفأ هاجت ةينامثعلا ةلودلا هترهظأ يذلا

 . هيقنتعمو يمالسإلا نيدلل ًايداعم ًاروعش نكت تناك اهنإف « مهل اهترقأ يتلا
 ىلإ نوضغبي مهسفنأ نيملسملا نإ» : هلوقب ًاغوسم دجي نأ «ويفراد» لواحيو
 نينيدتماوناكول مهمأل نييحيسملا نييبروألا نم ملسي نم دح ىصقأ

 [مهسو ٠ (9(نييقيقح نيملسم اونوكي نل مهف .اولعف امل ناميإلل نيلباقو ءالعف

 ًانطوتسم لظ ةيبيلصلا بورحلا يف لثمتملا ينيدلا ءادعلا نإف ءرمأ نم نكي
 لابقتسالاو ةنسحلا ةلماعملا هتدح- نم ففخت ملو «نيدفاولا نييبروألا بولق يف

 ىلع «هئوض يف مهلبق نم رسفت تناك «ترغص امهم ةثداح لك لب . حرتفملا
 روصعلا علطم يف ةبروأ هتشاع يذلا يناسنإلا يركفلا روطتلا نم مغرلا

 :ةقيدحلا

 : ةيلاحلا دارفأ نيب تاقالعلا

 رمال ءايكقلاالا نجما دل يكرر هاكر هنإ «لئاق لوقي ابرو

 ناخلا لخاد ةقصالتم عقاولا يف شيعت تناك ةيلاج لك نإف .تالاكسإلا يف

 ءاهدارفأ نيب مائولاو بحلا دوسي ن [رظتنملا نمو ؛ةدحاو ةرسأ اهنأكو .دحاولا

 ذإ ءاذه ريغ ناك عقاولا نكلو .ةبرغلاو ةدحولاب روعشلا ناضوعي ثيحب
 ال ىتش تاموصخ مهيب دلويو .مهمسقي ناك لمعلا ىلع سفانتلا نأ
 ةيسنرفلا ةيلاحلا دارفأ نيب نوكي.ام ىوقأ سفانتلا اذه رثأ رهظيو . يهتنت

 (1) مفعم سي. الا. مب 2 00(
 (2) زطثو الا. مب 2 2(,
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 ةمكاحلا تاطلسلا طغض مامأ مهل حالس الو مهكرتت تناك لمعلا داقحأف»
 ةلاح يف كرتشم دحوم لمعب مايقلل اهنايسن ىلع نيرداق ريغ مهف , مهيلع
 ءمهنم دحاو ىلع مويلا ضرفت ةمارغل نودعسي اوناكو . مهمهادي رطخخ يأ
 (”7(اهنوريثي ٍنيذلا مه ًانايحأ اوناك لب.« مهيلع ًادغ نوكت نأ نكمي اننأ عم
 .«بسحف ًاضعب مهضعبب مهتاقالع ىلإ تانحاشملا هذه ءيست مل عيطلابو
 . ماسقنالا اذه نم نوديفتسي ىرخألا ممألا راجت ناك ذإ ًاضيأ مهتراجت ىلإ امنإو
 يف ةياهن ال ام ىلإ ةقراغ ةيسنرفلا ةيلاحلا نيكرات .حابرألا ىلع اولصحي يكل
 . اهتاعازن

 «تالاكسإلا يف ريبكلا نييسنرفلا ددلع ىلإ ببسلا مهضعب عجرأ دقو
 الإ دجوي ال ثيح ةمئاق تناك ةداحلا تاسفانملا هذه نأ تبثأ عقاولا نكلو
 .(©سكاعملا يأرلاب لوقلا ىلإ ؛ويفراد» ب ادح امم «نيميقملا نم ليئض ددع
 ماظن لكل ءادعأ  نوسام مهفصو اك - نويسنرفلا ناك دقل ةقيقحلا ينو
 لثمت يلا .ةيلصنقلا ةطلسلا دض اوعمجتيل الإ مهتاممصخ نوسني ال اوناكو
 ناك لمعلا نأ ذإ ةمألا عم قافو ىلع اوناك لضاتفلا نم ليلقف . ماظنلا كاذ

 تالاكسإلا تاالسارم نإو .نيردان ةراهمو ار لصنقلا نم بلطتي

 ءاقدصأ ىنويهؤرفلا نوميقملاف ءاهيف ةدراولا تاضقانتلل ءاهئراق شهدتل
 .ءالولا. تايآ هل. نومدقيو «ةريبك ةوافحب هنولبقتسي .ديدج لصنق لكل

 .راجتتلا ءالؤملل نافرعلاو بحلا رهاظمب ةءولمم لصنق يأل ىلوألا لئاسرلاو
 نم اهفداصي يتلا تابوعصلا نع هلئاسر يف ثدحتي نأ ثبلي ال هنأ الإ
 .باوصلا ىلإ مهداعأ نيذلا ,«نييقالخأللا» و «نييوضوفلا» ضعب لبق
 ءوجلا رتوتي ةأجفو .هتوسقو لصنقلا دويق نم نوكتشي لباقملاب ءالؤه أدبيو

 (1) ااققومو: م: 3 ش ش 0(

 (2) 6'مصياونام. الا. 2: 0 )ع

 نيب دادزت تناك تافالخلاو تائحاشملا نإف ءام ناكم يف نييسنرفلا ددع ّلق املك»
 .«كلذك نيدلا لاجر نيبو .راجتلا
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 راجتلاو .هفالسأ هنم يكتشي ناك امم ًاشهدنم دعي ل هنأب بتكي لصنقلاف

 اهباونو ةيليسرم لصانق ناكو . مهايغط تيلاسأ عبتي هفالسأك هنأب نوجتحي

 :نيو . لصنقلا بناج ىلإ فقيف طالبلا امأ «راجتلا بناج ىلإ ةداع نوتأي

 اوناك نيذلا «ةرماؤملا» ءاسؤر وأ ءهنطو ىلإ لصنقلا ةداعإب امإ ءرمألا
 ىتحو «تالاكسإلا مظعم يف لثمت ةلؤملا ةيديموكلا هذه تناكو . هنومجاهي
 ةنس يف لوقي ليتناونف :ةديدجلا تاييظنتلا مايقو ءرشع عباسلا نرقلا. ةيابن

 نم ةعومجم دجت نأ بعصلا نم هنإ» :نييسنرفلا بلح راجت نع .م 4

 .اييف عازن يف اوسيل مهو .انه دئاس وه امم رثكأ ماسقنالا اهنيب دوسي راجتلا

 يف لاح نسحأ رمألا نكي مو .(2(مهلصنق نيبو 0 انإو .طقف مهيب

 بناجألا نم دحأ الو ءاهيف قوسلا دايسأ اوناك مبنأ نم مغرلا ىلع ءاديص
 لبجلا خياشم رخالا دض يشريو ضوافي دحاو لك ناك دقف .مهسفاني
 كساهتلا ىلإ سفانتلا لصو سلبارط يفو .نطقلا تالزاغو ءهيحالفو
 .(©7باقرلاب

 يف أطخ ىلإ ةيسنرفلا ةيلاجلا يف درمتلاو قزمتلا ببس «دوو» وزعيو
 مهدقع عمجت ينل ,ةيعاربجلا تاميظنتلا يف ضقانتلاو ديقعتلا ىلإو ءميظنتلا

 (1) ا/قصلهل: 685 00 مانو لو اا. لو ةلماماقا ذا, لو مهجر 6 م6 17 06عقمماب ( 0 ١
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 انأ» :لوقي 2م580١ ةنس يف ةراجتلا ةفرغ ىلإ بلح لصنق «ىيفراد» بتك دقلو
 اهدنع ىنغي نأ ةداعلا نإ . . . يفلخ لوصو ىوس ليحرلا لجأ نم رظتنأ ال
 تيأر ام ةرثكل 7هااو, 1نااو, 8 كلذ دعب خرصي نأو 8ممولاهكق وانأ ناومأ أم 8

 . «ماسقنالاو ةقرفلا ىلإ ةلايمانتبيبش نأ

 مقر, 364 - 4. 0اوابو 1685 - !١ ةههم1: 0: 54

 تفعاضتو ءاهديصر ةمألا تدقفو ترشتنا دق ىضوفلا نأ» هتاركذم يف رطس دقو

 .«ءاوس دح ىلع باجل كارتالا راقتحا طحت تدغو .تامارغلا

 0'مصتاونإب. الا, م8: 537 - 8

 (2) © 5ماوم - مورو مم 37, 41 - 2 2م

 "مك



 ىنعمب هس ةيلاخلا بيكرت ىلإ اهدر (نوسام» نأ الإ .(0>نطولا نع ًاديعب
 مظعمو .بسانم ريغ يعامتجاو يلام ىوتسم نم يه اهنوكت يتلا تائفلا نأ
 نإ» :هلوق يف ويفراد ديؤي كلذب وهو 222نيشئاطلا بابشلا نم اهدارفأ

 بابش مهلحم لحو ءابنم اوبحسنا بلح يف ًاموي اوناك نيذلا رابكلا راجتلا
 كلت عيمج نأ دكؤملا نمو .20(ةمكاحلا تاطلسلا عم ةلكشم موي لك مهل

 ناك نإو «ةيلاجلا قاطن يف قزمتلاو ماسقنالا داجيإ يف اهرود تبعل لماوعلا
 ميظنتلاو ةرادإلا فعضو .نييسنرفلا ىدل ةيمانلا ةيدرفلا ةعزنلا اهزربأ

 .تنافيللا ةراجتل يزكرملا

 نم اهنيب اميف ًاكسامتو ًاداحتا رثكأ ترهظ دقف ىرخألا تايلاجلا امأ

 يف .ىرخألا يه تضرعت ةيزيلكنإلا ةيلاجلا نأ نم مغرلا ىلع. «ةيسنرفلا

 :بابسألا نكت مل نإو «ةيسنرفلا باصأ ام ضعبل ءرشع عباسلا نرقلا

 ماسقنالا اهفوفص نيب ىشفتو ءدرمتلاو داسفلا حور اهداس دقف .ةدحاو

 ءاهسفن ةرتلكنإ يف ةينطولا ةدحولا ككفت ىلإ اذه عجريو .يلخادلا

 لاحفتسا ىلع دعاسو انفع اهضعب ءىوانت ةيبزح تائف ىلإ ماسقنالاو

 ةراجتلا صلقتو .ةيلهألا برحلا لالخ ةيزكرملا ةطلسلا فعض ككفتلا اذه

 ةفاضالاب' هتايح بسكيل .ءهسفنل دحاو لك لمعي نأ ةيلاجلا دارفأ رارطضاو

 ندنل نم ةبقارم ةيأ ن نأ ىتح «ةبعص تناك ةمصاعلا يستمر نأ ىلإ

 .(1) [ةيومهب مب 237- 1 )1(

 ةنس تالاكسإلا شيتفتب ماق يذلا ,.يسنرفلا «توتود» يأر عم مجسني اذهو

 ءاطخأ يف نمكت ءاهتاوادمل لسرأ يتلا رورشلا نأ هريرقت يف ركذ ثيح ءماالالا/

 .نوناقلا اذهل دارفألا يدحت يف ةمئاق يه ام رثكأ «تايلاحلا هذه ريدي يذلا نوناقلا

 1 ةئاوق - 8و 2: 8 1

 (2) الهومومر. 2: 8 )5

 (3) 0'قةصياوع الآ. 58: 535 - 537, 9 'ج 2م

 ةدماج ةعيبط ووذ مهنم خويشلاو «نيلقاع ريغ بابش م مهنأب «ويفراد» مهفصو دقو

 .لصنقلا ءارآل رارمتساب 8 مهلكو «نيلت هل ةيساق

 مال



 امهنأل ,فقوملا ىلع تاو ريفسلاو لصنقلا ردقي مو . ةلهحتسم تناك
 ؛ةكرشلا تاميظنت عيمج ةيلاجلا راجت يسن كلذبو .اهتيب هيف عازن يف اناك

 ةيزيلكنإلا تايلاحلا فوفص يف بارطضا ىلإ ىدأ نطولا يف بارطضالاف

 ثدح امك هرمأ لحفتسي مل يلخادلا قزمتلا اذه نأ الإ .«”تالاكسإلا يف

 ًاضعب مهضعب عم نولمعي ناكم لك يف ةيلاجلا.دارفأ لظو ؛نييسنرفلا ىدل
 امدنع «م٠155 ةنس دعب ةصاخبو .ةمألا عومجم حلاص سمي ام لك يف

 ةطلسلاو ةيلاحلا دارفأ نيب عارصلا نأ اك ءاهسفن ةرتلكنإ يف رومألا تمظتتا

 .ادودجو اقيض لظ ةيلصتقلا

 ماجسناو ماثو ىلع ةدحاو لك تناكف «ةيدنالوهلاو ةيقدنبلا ناتيلاجلا امأ

 تارتوت رخآو نيح نيب مهنيب قلخي يراجتلا سفانتلا ناك نإو ءاهئاضعأ نيب
 . ةيعامتجالا تاقالعلا يف

 ءبسحف ام ةلكسإ يف ةيسنرفلا ةيلاجلا دارفأ نيب ايئاق عارضلا نكي مو
 ةداع هبابسأ لمجتو .امهيلصنق يف لثّتو «نيتلكسإ نيب ام ىلإ دتما هنإ لب

 نيب ثدح ام كلذ ىلع لثمو ؛نيلصنقلا نيب ةيلصنقلا. موسر ىلع عازتب
 ءرشع عباسلا نرقلا فصتنم يف اديص ةيلاجو «ةيسنرفلا توريب ةيلاج دارفأ

 ضرفي ام ببسب وأ ؛«)موسرلا كلت لوح بلح لصنقو اديص لصنق نيبو

 لوقلا نكميو .ىرخأ ةلكسإ نويدب ءافولل ام ةلكسإ ىلع «يرافأ» نم
 تناك تالاكسإلا فلتخم يف تايلاجلا دارفأ نيب ةطبارلا نإ «ةماع ةفصب

 «نيميقملا راجتلا نيب ةقباس ةقادص وأ ىبرق ةطبار كانه تناك اذإ الإ ةفيعض

 نيب ايسالو .ةلصلا هذه فعض ىلع ليلدلاو .لمعو ةراجت تاقالع وأ

 ,ام ةلكسإ يف سلفملا رجاتلا نأ. ءًايفارغج اهضعب نم ةديعبلا تاللاكسإلا

 نيتاه يف ةيلاجلا ءاضعأ نوكي نأ نود .«ةثلاثف ةيناث ةلكس | ىلإ لقتني ناك

 (1) ال/ومم: معز 56 - 58, ه8: 237 - 8 ش 02

 (2) 0'ةعاوس«. ||. مم: 358-355 : ىلإ عجري )0

 . توريب ةلكسإ نع مالكلاو عبارلا لصفلا ىلإو
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 تايلاحلا دارفأ نيب'اًعئاق ةلصلا فعض نكي ملو .ًاثيش هنغ نوفرعي نيتلكسإلا
 يف لصانقلا .نيبو ءًانايحأ مهباونو لصانقلا نيب امنإو .طقف مهضعبو
 لجس كانه سيلو « مهتايلاج دارفأ ءامسأ نولدابتي ال مهف : نيتفلتغ نيتلكسإ
 . ماشلا دالب يف نييسنرفلا ءايسأ عمجي ءالثم اديص وأ بلح ةيلصنق يف ماع

 ةكبشلا تمظن امدنع .رشع نماثلا نرقلا يف الإ ميظستلا اذه مقي ملو

 ٠ ًاطبر اهدقعو اهفارطأ تطبرو «نيطبسلفو ةيروس يف ةيسنرفلا ةيلصنقلا

 ايم
 . عومجم يف ةيزيلكنإلاو ةيدنالوهلاو ةيقدنبلا تايلاجلا دارفأل ةبسنلاب امأ

 وه ءدحاو يسيئر لصنقب مهطابترال ىوقأ مهيب ةطبارلا نإف «تالاكسإلا
 نأ الإ ,نطولا يف تاطلسلا ةحضاو ةئيهل مهعوضخلو «بلح يف لصنقلا

 موقت تناكو .دؤو ةقاذص ةقالع ابنم رثكأ ةراجت ةقالع يه ةقالعلا كلت

 .نولدابتيو ءدالبلا عاضوأو ةراجتلا لاوحأ اهيف نوحضوتسي « مهنيب تالسارم

 .ةيلاملا تاكيشلا

 تايلاجلا قّزمت تناك يتلا ةيلخادلا تافالخلا نم مغرلا ىلع ةقيقحلا يفو

 :مامأ ودبت نأ ىلع ضرحلا لك ةصيرح تناك ءانثتسا نود اهلك ابنإف «ًانايحأ

 .ةسنرفف :اهكرحت ةدحاو ةحلصم نأكو ,فوفضلا ةصارتم ءابرغلا سانلا نيعأ
 .اهنإو: :نيرثغبم نييسنرف مهمامأ تاذلاب كارتآلا' دجي الأ» ديرت تناك ًالثم ٠

 «تناك. دقل ::474اهتدحوو ه6 نم اهتوق دمتست ةلماكو ٍةريغص ةسنرف |
 النصفنم ًادوجو انل نأ كارتألا رعشت نأ ديرت اهنأكو لمعتو كرحتت تايلاجلا

 ةدحاو ناخ يف اهعمجت وزعي ءعور  لراش» نإ لب . . مهدوجو نع ًازيامتموا

 . سوملمو يدا نومضم ءاطعإ يف اهتبغر ىلإ ةكرتشملا ةماقإلا ىلع اهصرحو
 رهاظمب. اهثلمو كرب «ةيلصنقلا ةعاقلا» اهنييزت نأ. امك ءاهجامدناو اهلتكتل

 اهروهظو ءاهنسلجم داقعنا ءانثأ اهيف اهلك ةيلاجلا عامتجاو «ةيموقلا ةايحلا
 :اهنماضت ذكؤت نأ اهم 5 زهاظم يه «تالافتحالا ءانثأ اهدارفأ عيمجب

 )0مم ممسع ميو 2-2------
 ا "43 تايلاجلا



 اا ارفأ سوفن يف همعدت نأو «ةمكاحلا تاطلسلاو دالبلا لهأ مامأ

 : سفنلا نع هيفرتلا لئاسوو تالفحلاو تالافتحالا

 يف ةيلاجلا دارفأ عيمج عامتجا يف تابوعصلا ضعب كانه تناك اذإو
 . لحألا موي ربكأ ةلوهسب نوعمتجي اوناك مهنإف «مهنوؤش هيف نولوادتي سلجم

 يف كلذكو «ةيموق ةسينك تقولا سفن اولا ,ةيلصنقلا ةسيئكلا يف

 لثمملا ىلإ نوهجوتي'اوناك' ةيلاجلا دارفأ عيمجف .©0ىربكلا ةينيدلا دايعألا
 ةسينكلا ىلإ هنوقفاريو «ريفس وأ «لصنق بئان وأ ًالصنق ناكأ مهل يمسرلا

 همدقتي .مهسأر ىلع لصنقلاو «ةليمجلا مهسبالم اودترا دقو «لفاح بكومب

 ةنطابق مث راجتلا مهءاروو راشتسملاو باونلا هبناج ىلإو .هتمجارت
 ناكو . عدفلا ا : ةراجتلا ءالكو مث  نيدوجوم اوناك اذإ  بكارملا

 ٠.لابقتساب موقي «ةيلصنقلا ةسينكلل لوألا مداخلا وهو «نيدلا لاجر ريبك

 هدوقي مث «لصنقلا وأ ريفسلل كرابملا ءاملا مدقيو «ةسينكلا باب ىلع بكوملا
 «هريخبت ىلع ةسينكلا يف نولماعلا موقي «ةالصلا ءانثأو .يفرشلا هناكم ىلإ

 ةيقدنبلاو ةسنرف تناكو .«0(هليبقتل ليجنإلاو بيلصلا هل نومدقيو
 اهتيلاج دارفأ بهذمو «ةرتلكنإ امأ ,رهاظملا هذه ىلع نيتصيرح
 ىفتكي ناك دقف .ًايبسن ةفيعض تناك اهيدل رهاظملا هذه نإف .ةيناكيلغنألا
 لجر نم.ظعو ىلإ عاتسالاو .ةسينكلا يف ةيلاحلا عمجتب دايعألاو دحألا موي
 .نيدلا

 يه ناخلا جراخ ةدحاو ةدحو ةيلاجلا اهيف رهظت يتلا تابسانملا نكت لو

 ,ديدج اشاب لوصو ةبسانم كانه |نإو .طقف داحالا مايأو ةينيدلا دايعألا
 وأ ريفسلا لابقتساو ,ديدج لصنق ةماقإو .ةمكاحلا تاطلسلا تارايزو

 «سازورود» اهركذيو «(”4 نص) دايعأ ةتسب نييسنرفلل ةبسنلاب «ور لراشو اهددحي (1)
 , ههدم»مالمد ءارذعلا دوعص ديعو , 560166006 ةرصنعلا ديع يهو 28873 ص ١ جا

 .نييسيدقلا عيمج ديعو .داليملا ديعو . حصفلاو « سيول سيدقلاو

 (2) 6. لو 8هرقمم. 5: 397 - 6)وياوق - ةوينال, 2: 35 د 5'ةصياوملا. ال. 8, 7. 2١
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 يلو ةدالو لثم «ةئراطلا ةينطولاو ةيموقلا تالافتحالاو ,تالاكسإلا شتفم

 ةيلاجلا وأ ةمألا تناك تابسانملا هذه لك يفف . خلإ . .كلملا ةافووأ .دهعلا

 لوكوتوربلا اياضقل ناكو .هبئان وأ لصنقلا ةسائرب بكوم لكش ىلع ريست
 رارق نأ ىتح .ةيسنرفلا ةموكحلا نيعأ يف ةريبك ةيمهأ فورظلا هذه يف ةعبتملا

 يف ةيكلملا بكارملا وسر» ًاناونع يطعأ ,م1781 ةنس - سرام  راذآ ا"

 .(١)(تايحتلاو تاعاتجالاو تارايزلاو تالافتحالا لئاسسوو «تنافيللا

 ماقتو «مئالولا ملوت تناك امنإو .طقف ًاينيد ًاعباط تالافتحالا لمحت الو
 بورحلا يف تاراصتنالا اهنم ةصاخنيو «ةيموقلا تالافتحالا تناكو . بدأملا

 «لاومألا نم ًاريثك تايلاجلا اهءانثأ قفنثو «ةماخفو ةببأ اهرثكأ أ الشم
 عبارلا سيول. كلملا ٍتاراضتلا تمدق دقو :(ةاضعب اهضعب مامأ ةرحخافتم

 «لافتحالل ةديدع ًاصرف نييسنرفلا تالاكسإلا راجتل هبؤرح يف رشع

 تلفتحا دقف ءاهتظاغإو «ىرخألا تايلاجلا 7 ةمظعلا رهظمب روهظللو
 نود تقفنأو .ةمخض تالافتحا ةريبكلاو ةريغصلا تالاكسإلا عيمج
 .مهتماقإ نكامأو مهتاناخ اهب اونيز يتلا راونألا بدأملا ىلإ فيضأو ,«باسح

 تعلعل يتلا صاصرلا تاقلطو ءءامسلا يف اهوقلطأ يتلا ةيرانلا مهسألاو
 ةجهبلا رهاظمب مايقلل اشابلا نم ًاقبسم انذإ ذخأت تايلاجلا تناكو ءاوجألا يف

 «شرق )٠٠٠١( بلح يف لافتحالا فيلاكت تغلب دقو .(©هذه حارفألاو

 ضرف نأ «تاقفنلا هذه جئاتن نم ناكو . شرق )7٠٠١- 40١( اديص يفو

 تجتحا دقو .اهديدستل يرافآلا ةيسنرفلا نفسلا ىلع مهباونو لصانقلا

 تقفنأ بلح يه ةدحاو ةلكسإ نأ تنيبو ءرمألا اذه ىلع ةراجتلا ةفرغ

 يف سنفوربلا مكاح رمأ نأ ناكو .«ةعمتجم سنفوربلا ندم عيمج نم رثكأ
 اهب رمأت يتلا كلت الإ ,تالاكسإلا يف تالافتحا يرجت الأب «م1588 ةنس

 (1) 65ةياوو - 8وراعب 2: 5 )ع(

 (2) 59م0وقمم. م: 191 - اراةهقول, 8: 1 )0

 (0:)3' قضبان. ٠١ مم: جوف, 6 ةفز

 . ١ (4) 88, 28,7 همايهمطبو 1 05
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 )٠١١( لا ريمزأو بلح يف اهتاقفن زواجتت الأ بجي ةلاحلا هذه يفو ءةفرغلا

 ةقيضملا اهدحول ةسنرف نكت ملو .©)شرق )7١١( لا ةرهاقلاو اديص يفو شرق
 بحب تفرع يتلا ءاهسفن ةيقدنبلا كلذ ىلإ اهتقبس امنإو .لاجملا اذه يف

 ةيقدنبلا دايعألا ءانثأ يرجت يتلا بدأملاو ايادملا تعنم دقف .فرتلاو 7 :

 ىلع نيفرشملاو «,ةسمخلا ءاريخلا ةنعإ نم رارقب الإ اه حمسي الو ةيكرتلا وأ

 ..«9وميتوكلا

 ةحضاو ةروص انيطعيل «هبصنم ديدحلا لصنقلا منستب لافتحالا نإو

 «تالابقتساو بدأمو بكاوم نم اهيف اب «تالافتحالا هذه ةيعون نع
 دقلو .ةمكاحلا تاطلسلاو يلاهألا نيبو مبهغيبو ةيلاجلا دارفأ نيب تالصو

 لوصوب نيلافتحال نيقئاش نييليصفت نيفصو «هتاركذم يف (ويفراد» انل مدق

 ,ةلمرلا يف ًارجات ناك يذلا «هيدناتب» ناك اممدحأ .ديدج يسنرف لصنق

 هسفن (ويفراد» ناك يناثلاو «.م15869١ ةئس يف ءاديص يف ٌداصنق كلملا هنيعو

 لصنقب لافتحالا ودبيو .م1/4١ ةنس يف .بلح ىلع صن نيع امدنع

 ىلإ عجري اذه لعلو .بلح لصنق لابقتساب لافتحالا نم ةببأ لقأ اديص .

 ةنس نيرشع لبق .هلابقتسا ىرج هيدناتب نأ ىلإو «قباسلا لصنقلا ذوجو

 اهتماخفو تالافتحالا رهاظمب ماتهالاف «ءبلح يف «ويفراد» لابقتسا نم

 2 «لوألا اهشامكنا نع تايلاجلا جورخ «رشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف تدادزا |

 تايلاجلا نأ ىلإ  مهألا اذهو اريخأو-: يمالسإلا عمتجملا طسو اهحبحبتو

 اديصف ءاديص يف هيلع تناك امم ًاعونتو ًاددع رثكأ تناك بلح يف ةيبرؤألا

 نأل .«ىربكلا هتيمهأ هل رمألا اذهو .نويسنرفلا الإ عقاولا يف اهيف ميقي ال

 يف لضنقلا اهلثمي يتلا دلبلا ةوق ةمجرت نكمي ال هنأب ةنمؤم تناك ةيلاجلا
 (1) ةء لان 0ةقماطبو 08 00ج هن عم. !/اهتققأا 6. عما.01101/هيسا قت 00 1

 ةنس - سطسغا :» بأ )7١ ةيروسلا ةيلصنقلل ميلا نوناقلا نم )١7( دنبلا )0
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 . ةمخفلا بكاوملاو «ةيجراخلا رهاظملاب الإ .ىرخألا تايلاجلاو سانلا نيعأ
 لافتحالا يف ةقيرطلا سفن عبتت تناك تايلاجلا عيمج نإ لوقلا نكميو
 ضرعأس يننإف اذلو .هتماخف ىدم يف ىرابتت تناك نإو ءاهلصنق لابقتساب
 . بلح يف هبصنم ؛ويفراد» اهم ملست يتلا ةروصلا

 ىتح .نوردنكسإلا ىلإ هلوصو ذنم ًاعئار «ويفراد» لابقتسا ناك دقل
 دئعف .ةيسنرفلا ةيلاجلا رقم ,.(كرمجلا ناخ) «ريبكلا ناخلا» يف هلاحر طح

 ريخأو ءصربق نم اهيلإ هقبس دق يزيلكنإ بكرم ناك ءءانيملا ىلإ هلوصو
 يسنرفلا) ًابيحرت مهدالب مالعأ لودلا عيمجل لصانقلا باون عفرف «همودقب
 . ءانيم ا يف ةيسارلا ةتسلا ةيزيلكنإلا بكارملا كلذكو (يدنالوه لاو يزيلكنإلاو
 مامألا نم امهدحأ نيملع عفر دقف «ةلفاقلا هذهل قفارملا يبرحلا بكرملا امأ

 ىلع همقاط عمجتو «ريبكلا عارشلا“ برق ةلعش ءاضأو .فلخلا نم رخآلاو
 نحن هأدبن نأ عقاولا يف رظتني ناكود .ةيحت رانلا قلطي مل هنأ الإ 00

 .نيسل كل لعمان | «ًالوأ يبرحلا يبحي يراجتلا بكرملا نأ
 دنع كلملا بكرم يبجي مل هن هنأ امهيناثو «لصنقلا انأو ينلمحت بكرملا نأ 5

 اهنم دحاو لك قلطأ دقف «ةتسلا ةيراجتلا بكارملا امأ .ةينولافيك نم انرورم

 . .«لثملاب اهانلباق دقو ,تاقلط عست

 لصنقلا بئان انلباق نوردنكسإلا يفو :هلوقب هفصو (ويفراد» عباتيو

 «بلح نم اوتأ نيذلا ةيسنرفلا ةمألا نايعأ مظعمو «يدنالوهطاو يسنرفلا
 دعبو . . .هبخن انبرشو ءاريبك ءاقللاب حرفلا ناكو .ةدم ذنم نورظتتي اوناكو

 مامحلا قرط رمآلاب بلح مالعإل بكرملا نم اوطبه ءريصق ثيدح
 اورضحأو ؛ نجت ا مهلئاسرب اوثعب نأ دعب ةيناث لإ اوداعو . . . لجازلا

 .ريكاق ينال قرر رغ وه فالك يحن

 نايعأو «ناليب اغاو٠ «نوردنكسإلا اغا ةرايز تيقلت ؛يلاتلا مويلا ينو

 ءاشعلل عيمجلا توعد دقو اياد ميم ل رلسفرا نيذلا ا نم دلبلا

 ةسمخ دعبو . . .اهبوليختي يتلا 00 ةمعطألا لك مه مدقأ ن نأ تلواحو



 وبودنم مهعمو .بلحل قباسلا لصنقلا «نوبود ديسلا» وبودنم لصو « مايأ
 ةيقبو «ةيراشكنالاو نامجرتلاو راشتسملا مهقفاريو .بلح يف ةيسنرفلا ةمألا
 لئاسر ٍينوملسو . .ةداعلا بسحب «قيرطلا ءانثأ يننوققاريس نيذلا نيفظوملا

 «بلح ةنيدم يلوخد لجأ نم اهيئترا. يتلا تاهيلعتلا ينم اوبلطو «نوبود»
 هيلمت امو «ةعبتملا ةداعلا بسحب ريسلاب ملل ,يتلحر ءانثأ يلاقتناو

 . .مهتمكحو مهتقادص مهيلع

 تّيزو «يليحرل ًائيهم ءيش لك ناكوربلا ىلإ مايأ ةعبس دعب تطبهو» .
 ةيزيلكنإلا .بكارملا تعفرو ءاهلك هتيعفدمب يبكرم ينايحو «بكارملا
 انسلج مث انيلصو ,لوصولا ةمالسب تئنه يلصنقلا تيبلا ينو . . .اهمالعأ
 . .«ةزاتمم ةمدخو «ةرخاف ةبدأم يف ماعطلل

 يعاتمو يشفع ناكو ,نوردنكسإلا يف ىقبيس نم تنذأتسا مث»

 بناج ىلإ ناكو ءلغب )٠١١( ىلع تلمح دق بكرملا ىلع ةدراولا عئاضبلاو

 ليخلا ىلع حلسم لجر )٠٠١( ةلفاقلا هذه قفاريو .هبحاص لغب لك
 مكاح تقولا سفن يفوه يذلا ,كرمجلا لجر داوج ةوهص تيطتماو . ةاشمو
 تكسمأ ليخلا نم ددعو «ةمحارتلاو نويراشكنالا ينقبسو «نوردنكسإلا

 ينقفاري ناكو .ةلماجملل دلبلا نايعأ لبق نم يلإ تلسرأو ءديلاب اهتمزأ
 «يتيشاح عم نيطلتخم ءاهدارفأ ةيقبو ةمألا باونو ريتركسلاو لصنقلا بئان
 نس ااياطنب ف طنا لق ايلكو

 لبطلاب يلاهألا نم ىرقلا يف اهءانثأ لبقتسن انك «ةليلو موي ةريسم دعبو» .
 اوبهذي مل نيذلا ةمآلا دارفأ عيمج ناكو . .بلح برق ىلإ ًاريخأ انلصو «رمزلاو .

 «ةيران تاقلط ةدعب يوّيح دقلو .ناكملا اذه يف اوعمجت دق نوردنكسإلا ىلإ
 دقلو . ةيدنالوه ا ةمألا ءاضعأ عيمج ةيسنرفلا ةمألا عم ناكو «لثملاب مهانبجأو

 « يزيلكنإلا لصنقلا نمو «نوبود» نم ةلاسر عم ددخلا ةمألا باون ينلبقتسا

 مدع نم ةبضاغ اهنأل ( يتقفارل هتمأ ءيجم مدع نع رذتعي ريخألا اذه ناكو

 اوريسيل هيفظوم لسريس هنأ نينو .«نوردنكسإلا يف يبرحلا مهبكرمل يتيحت
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 هل تحضوأ يننكلو ٠ . كلذ مئالملا نم تيأر اذإ بلح يلوحخد ءانثأ يمامأ
 تحرشو ٠ ةيسنرفلا ةمآلا ينقفارت نأ افرش ينيفكيو اهل ةميق ال رومأ هذه نأ
 2 ىشخأ يننأب تحملأو «ةيحتلا مدع بابسأ هل
 تلن نأ دعب اهتثعبو .هذه يتلاسر ةمألا تغلبأو .نيتمألا نيب تاقالعلا

 . .اهتقفاوم

 راومب ًانطبم ؛ةدنالوه رمحأ نم ًاسابل تذختاو .بلح ىلإ انهجتا مث»
 ب ًاشكرزمو «ةينابسالا ةزرغلا لكش ىلع ةضفلاب ًازرطمو ؛نوللا يضف
 تناكو «براوجلا تالامح تعضو امك .ةيزيلكنا ةطرشأو .ةيسنرف «ةفلك»
 ًاسراف يتفصب يبيلصب تحشتاو «ءاذحلا قوف ام كلذكو (يردوربلا) نم
 يذ فيسب تقطنمتو ,ضيبألا ريرحلا نم ضيرع حاشو لكش ىلع ناكو
 ىنغب نير ,ضيبأ ًاناصح تيطتماو يدي يف ياصع تلمحو ,يضف ضبقم
 بهذلاب ىلحملا رمحألا لمخملا نم هجرسو .ةضفلا نم هتاباكر تناكو ءفرتو
 ةققللاو

 «ديلاب اهخاسرف اهب كسمأ يتلا لويخلاو « يتمجارتو يراشكنإ ينمدقت دقو»
 لاجرلا تافاته طسو انمدقتو . ةلماجملل ةنيدملا ماكح نم ّلِإ تلسرأ دقو

 انرظتني «نوبود» ويسم ناكو ,ريغص خوك برق انلصوو . . .ةيرقلا يف ءاسنلاو

 لامح نم ًاداوج )١17(: همدقتي ناكو .ةيدنالوهلاو ةيسنرفلا نيتمألا ةيقب عم

 «قارعلا اشابل نوعبتي مهو «ةرخاف ةسبلأ اودترا ناسرف اهب كسسمأ «ردان

 اغاو ريبكلا يكرمجلاو لصحملاو ,فارشألا بيقنو .يتفملاو يضاقلاو ملستملاو
 .ةدلبلا تاطلس نم مهريغو «ةيراشكنإلا اغآو «نييهابسلا

 مدقتو ءانقناعتو انمدقتو .دحاو نأ يف نوبود ويسمو انأ انلجرت دقلو»

 .ًاعيمج مهتقناع دقو ,يتيحتل دعب مهب قتلأ ل نيذلا نويدنالوهاو نويسنرفلا
 لمحت يتلا لاغبلا مث ,ةمدقملا يف راجتلا ةلفاق»  ماظنلا اذبب انقيرط انلمكأو.

 ةلايخلا ىتأ مث «ةلحرلا ءانثأ اهوقفار نيذلا ةاشملا دونجلا اهقفاريو ء شفعلا

 .نينثا نينثإ نوريسي اوناكو ,راجتلا 0 اوطلتخا دقو دوحبلبلا
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 . . مهيديأب ليخلا ةمزأ نوكسميو نولجرتم مهو ءرشع انثالا ةلايخلا مهءاروو

  ناكو . نينثا نينثا نوريسيو مهدايج روهظ ىلع ةيراشكنالا نم ةتس مث

 ريسيو «ًاداوج يطتميو رخآلا نوللا سبلي ءاهبجاح وأ «ةيلصنقلا «صاوقر»

 (راطش) (ةيشيواجو» عبرأ امهءاروو «ليخلا ىلع نانامجرتلا هيليو .مهفلخ

 «نولوبلا طمنلا ىلع تاعبق مهسوؤر ىلع اوعضوو «رمحألا خوجلا اودترا

 . مهيطافق فارطأو «نينثا نينثا مهمادقأ ىلع نوريسي اوناكو «ءارفلاب ةنطبم

 نم ىرت تناكو «مهريس قيعت ال ىتح «مهتمزحأ يف تعضوو تعمج دق

 مهغم دحاو لك ناكو ءرمحألا دلجلا نم مهتيذحأو .ءاقرزلا مهليوارس اهتحت

 ريسن نوبود ويسمو انأ انكو . ءاوها يف اهعفر دقو هدي يف ةليوط ًاصع لمحي

 دق ًاداوج يطتمي نوبود ويسم ناكو .مهدعب يتأنو «ةدحاو ةماقتسا ىلع |

 يسنرفلا هسابل ناكو «ةبهذم تاباكرو مامز عم .يناوجرألا خوجلاب حشو

 هتطايخ نكامأ تح 1 ؛ يرانلا رمجألا خوبجلا نم «قيضلا نولطببلاو»

 رمحألا يخملا) راوملا نم ًاريضق ًافطعم ىدترا هقوفو .بهذلا نم طويخب

 لح يذلا «ملستملا داوج تيطتما دق تنكف انأ امأ .نيلبزلا ءارفب نطبملا

 دقو «ليخلا يضورم نم ةعبرأ انيبناج ىلإ راسو . . .هبايغ ءانثأ يلاولا لحم

 . . .ةمزأو ليخ ةنعأ مهلمعل زمرك اولمحو ءرمحألا اوسبل

 ناذللا ةمألا ابئان امهيليو «نايسيئرلا نايدنالوملا نارجاتلا اتعبتي ناكوو
 ٍءنيتمألا دارفأ ىتأ مث ..ةسنرف ةيامح تحن بناجأ |مهتفصب امل ًاماركإ امهامدق
 اعيمج اوطتماو «نينثا نينثا نوريسي اوناكو ءًاضعب مهضعبب اوطلتخا دقو

 نييسنرفلا مدخر اس عيمجلا ءاروو . ةعئارلا سسبالملا اودتراو ,ةمهطملا لويخلا

 .دلبلا نايعأ ءاج ًاريخأو .ًاضيأ مه ليخلا ىلع نييدئالوه او .

 نم «سانلا نم ىصحي ال ددع كانه ناك «ءبلح ىلإ انقيرط ءانثأو»

 بلح انلخدو . .اننوكرابيو انبكوم نوفحي ءرايعألاو تائفلاو. سانجألا عيمج

 سانلا عمجت دقو ةنيدملا نم ًاريبك ًايسق لهم ىلع انزتجاو ؛جرفلا باب نم

 «ريبكلا ناخللا» ىلإ ريا انلصوو ءديدجلا لصنقلا اوريل ةحوتفملا قاوسألا يف

 ىقلتنل ؛ةعفترم ةجرد ىلع انفقوت مث انلجرتو . . .ةسنرف لصانق نكس ثيح
 1 ش



 ثيح ..ناخلا ةحاب ىلإ مهليخب نوبهذي اوناك ءالؤهو ءانقفار نم تايحت
 بابلا دنع تلبقتساو «يلصنقلا تيبلا اندعصو . . .انيلإ نودوعيو نولجرتي
 كيلوثاكل لوألا سقلاو ,بلح يف «ةسدقملا ضرألا ةفاضم سراح» لبق نم
 «ضيبألا سقمدلا نم ًافطعم ةيتونهكلا هسبالم قوف سبلي ناكو . ةنيدملا
 ىلع انعكر ثيح ةسينكلا ىلإ انمدقتو ؛كرابملا ءاملاو بيلصلا 1 مدقو

 نويلبحلا دشنأو ,بهذم طيرشب تنيز .رمحألا لمخملاب ةاطغم (ةالصم»

 مث. دحاو توصب «هلإلا تنأ» نوينوراملا ةسواسقلاو نويشوبكلاو نويعوسيلاو

 تناكو . . .اريثك ينحدمو «ةيلاطيإلاب «ةسدقملا ضرألا سراح» بطخ

 انأو نيتمألا ينابم اهدعب تيقلتو «ةدحاولا ةعاسلا لبق هتنت ملف ةليوط ةالصلا

 . ءاذغلل نوبودويسم مهاعد نم عم تيبلا ىلإ انهجتا مث ,ةسينكلا نم جراخ

 نوؤش نوبود يجلم ءاذغلا دعبو ... ةرخاف ةبدأملا تناكو

 ظ ١ . .(©2)«ةيلصنقلا

 تايلاجلا عيمج هيف ك !شن يمسر لافتحاب لبقتسي لصنقلا ناك اكو ا

 وأ لايمأ ةعبرأ دعب ىلإ هنوقفاري اوناكو . . عدوي ناك هنإف ,ةلكسإلا يف ةيبروألا

 ْ بكرمل ليي ىتح ًانايحأو ,©0قباسلا بكوملا سفنبو ةئيدملا جراخ ةسمخ
 ٠ | . ءانيم يف ناك اذإ

 .نيب ديحوتو طبر لماع تناك يتلا ؛ ةيمسرلا تالافتحالا هذه ىلإو

 .فلتخم : فيضن :نأ اننكمي «لصنقلا زكرمل (ًمعدو ؛ةدحاولا ةيلاجلا دارفأ

 ثتابسانملا 3 نوديفتسي تايلاجلا دارفأ ناك يتلا «ةيمسرلا ريغ تالفحلا

 هذه نأل .ًاقالتخإ اهنوقلتخي عقاولا يف اوناك مهنإ لب ءاهتماقإل ةفلتخملا

 نم مهجرختو  .مهلمش ملت تناك ءاهعاونأو اهرهاظم ديدعب تالافتحالا

 | ثبتو «ينيتورلا لمعلا يف قارغتسالا نمو «تالاكسإلا يف مهتايح ةباتر
 'مهدومج نيح ىلإ بيذتو ءةدكارلا ةيداعلا مهتايح يف ةكرحلاو ديدجتلا

 ..(1)/. 0 هصياوسج ال هم: 498- 7 0(
 1 ددع ناكو: + م5 ةنس يف ةرتلكنإ لصنق عادو يف «هلاف اليد ورتيب» كرتشا دقل (0)

 : "اور هولإوا/للإو. :٠٠١5 192 . هيف غلابم ددعلاو نزف ةوك ل ممألا دارفأ

04 



 ةدحولاب روعشلا مهنع فرصتو .مهيلع ةايحلا ةأطو فخت كلذبو .بستكملا

 مئالولاو ,ةمخفلا بدأملا تالفحلا هذه نمو .نطولا نع دعبلاو «ةبرغلاو
 ,قومرم حئاس فرش ىلع ةيلاجلا عومجم وأ مهدحاو اهميقي ناك يتلا ةرخافلا
 رويطو موحل نم «باطو ذل ام لكب لفحت دئاوملا تناكو .قيدص رفاسم وأ
 ةرهس  ءاشع تالفح اهمظعمو  ةداع ماعطلا ولتي ناكو . بارشو هكاوفو
 بكارملا روهظ ىلعدُفي اهضعب ناكو «ةيبرغ ةيقيسوم ًاقرف اهيلإ نوبلجي ةعتم
 .()دوهيلا نم ةداع اهدارفأ مظعمو .ةصقار ةيقرش ةيقيسوم ًاقرف وأ ءانايحأ
 .هب عتمتستو ءادأ ريخ ةفايضلا بجاو يدؤت ةقيقحلا يف تايلاحخلا تناكو

 مظعل ةيلصنقلا ةدئاملا نإ لب :ةدودعم وأ ةدودحم ةفايضلا تابسانم نكت و

 يه ثيح بلح يف اهيسالو ,دفاو فيض نم ولخت تناك ام ًاردان تايلاجلا
 لاجرو .لامعألا لاجرو ءراجتلاو بناجألا حايسلا نم ديدعلل قيرط ربعم
 اوقلطأ ,فويضلل ةيعمج بلح يف اوسسأ زيلكنإلا نأ ىتح .مهريغؤ نيدلا
  نيطسلف يف ناكم وهو  (حلملا يداو ناسرف» مسا اهيلع

 .اههفدهو ,ةنيعم سوقطب بناجألا اهيلإ بستنيو ( ا«ماوطاك هأ 131008

 .«7مهتيلستو فويضلاب لافتحالا

 نودو ةيرحبو «مهاوه ىلع اهب نولفتحي راجتلا ناك يتلا دايعألا ربكأو
 ءمألا نطولا تالافتحا ىركذ اهيف نودواعيو «تايمسرلا دويق نم ديق يأ

 نولثميو «مئالولا نولويو ,نوصقريو نوبعلي اوناك هيفف «لافنركلا ديع»
 عمتجم قاطن يف مهو  نوفرصتي اوناك تالاحلا ضعب يفو .(22تايديموكلا

 (1) ل* قة ةتناع. أ. : 5: 399 - الا, 2: 2 20

 . (ةيناولبم باعلأب انولسو دوهيلا صقردقو ماعطلا قفارت ةيكرتلا ىقيسوملا تناكدقلو:

 (2) الوم: 8. 20
 (3) اطال. 1. قم: 124 - 7 2 ٠

 .ماقأ ثيح نيمزأ ةنيدم يف ىري ام رثكأ تايديجارتلاو 5 ليغمت ناكو

 . لصاوفلا ءانثأ .فزعت ةيقيسوم ةقرف اوئوكو ءًاحرسم ةيلصنقلا ةلاصلا ف نويسنرفلا

 عبتيو . نيوعدملا ىلع تابطرملاو ةفاحلا تايبرملاو ىولحلا عاونأ عيمج نوعزوي اوناكو
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 يمهل لوقع ال» نم تافرصت  مهتاداعل هتاداع يف رياغم ظفاحم يمالسإ

 ةنيدملا ءاحنأ يف لوجتلاب مهل حمسيل يضاقلا وأ يشابصلا نوشري اوناكف

 ءهجولا ىلع ةعنقألا عم ًانايحأ ءاسن لكش ىلع نيركنتم نوجرخيو «ًاليل
 .«ىربك ةحض نوثدحيو .«تاقرطلا يف نوصقريو .نودبرعيو نوحيصيف
 انريغيو «نيملسلا ئذوي ناكام ةقداحلا ةنيدملا ظن ةميظع للتو
 ش .(ةمارغلاو صلبلل ةمألا عومج ضرعيو

 ء مهترث

 «عونلا اذه نم تالفح ءانثأ ةدبرعلاو وهللا يف ًاسايغنإ تايلاحلا دشأو
 «ةرثكب ذيبنلا نوطاعتي زيلكنإلا راجتلا ناك دقف .ةيزيلكنإلا ةيلاجلا تناك

 ىلع امو سوؤكلا نومطحيو نورسكيف « يعولا اودقفي ىتح نوبرشي اوناكو
 «مهبخن ىلع نوبرشي نمو «مهفويض - مهمعز بسحب - اوفرتشيل ةاثاملا
 مهنإف .هنورسكي ام اودجي مل اذإ مهنأ ىتح .ًانايحأ نانعلا مهسفنأل نوقلطيو

 مهسبالمو «ةراعتسملا مهروعشو .مهتاعبقب اهيف نومريو ىربك ًاران نولعشي
 يف ءاقبلل ءالؤه رطضي كلذ دعبو . مهليوارسو «ةيلخادلا ناصمقلا ىتح
 تناك ثيح ءيناوملا ينو .©2ىرخأ سبالم رضحت وأ مه عنصت اثير ةّرسألا

 ىلإ مهضعب نولزني اوناك مهنإف «بكارملا روهظ ىلع ماقت تالفحلا هذه لثم
 مهاقيس نأل «لابحلا ىلع الإ بكرملا ىلإ ةدوعلا نم نونكمتي الو «براوقلا
 نم ًالقعتو ةيدج رثكأ مهضعب ناكو .ركسلا ةدش نم مهلمح ىلع ىوقت ال

 عم ًانايحأو تايليثمتلا كلت نورضحي كارتألا ضعب ناكو .ةرخاف ةبدأم ةيليثمتلا
 .رئاتس تاذ ةصاخ ةفرغ يف نسلجيو نينسم لاجر لكش ىلع نركنت دقو «مهئاسن

 )١( نيلعافلا- نجس هنإف ويفراد ةيلصنق ءانثأ بلح يف رمألا اذه لثم ثدح امدنع '
 ) )14.مهخبوو ةعاس 0

 0"ممياوإل, ايا, مم: 48 - 9

 ىلإ نوضكريو « مههوجو اودوس دقو «تاقرطلا يف ةارع نوريسي اوناك ريمزأ يفو

 . . . مرح وهو صقرو برش نيب اهيف مهتليل اوضقيل تايمورلا تويب
 مميااوث 6 : ١٠١

 2) ٠ : 5اخلومل, - 5: 132 ١.0 1'ةحياوانال, )2(
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 رحبلا ِق نوطبختي مهو ناكسلا ةيؤرب نوذذلتيو «لوص 6١) لا ةئف نم

 :ةاايعملل

 ىدم ىلع نهري هنإف ءيش ىلع لدي وهللا يف فارسإلا اذه ناك اذإو

 يفف مث نمو . مهنطاوم نع اد تايلاجلا دارفأ هيساقي ناك يذلا تبكلا

 نيلواحم «مهئاوهأو مهزئارغل نانعلا نوقلطي اوناك ءررحتلل ةصرف لوأ

 . نوناعي يذلا قيضلا نايسنو اهءاضرإ

 راهنلا تالفح تناك «ةثباعلا ةبحخاصلا كلت ليللا تالفح بناج ىلإو

 ناك تالاكسإلا مظعم يفف .صنقلاو ديصلل اهمظنت تايلاجلا تناك يتلا

 نويسنرفلاف . يزل تاناويحلا اوصنقيل ,رواجملا فيرلا ىلإ نوجرخي بناجألا

 ثيح «توريب يف ربونصلا ةقطنم ىلإو ءاديص يحاوض ىلإ نوجرخي اوناك

 تايلمع يف يلاهألا قفاري مهضعب ناكو .«9نالزغلاو ةيربلا بنارألا نوصنقي

 هذه تناك نيذلا نييلصألا ناكسلا ىدل ًافورعم ناك دقو .«0هذه صنقلا

 ىتح صنقلا يه بناجألا اهب نوضري ةيلست ربكأ نأ « مهنيب ةرشتنم ةياوه ا .

 هل (يركت ءاهيلاو هل ىدبأ «سلبارطل «ليتناونو ة ةسنرف ريفس ةرايز دنع هنأ

 بالكو ليخ نم هيلإ ] جاتحي ام لك ميدقتو « صنق لفح يف هتقفارمل هدادعتنا

 امم «يدارفإ لكشب اناا يرجي ناك صنقلا نإف «بلح يف امأ .«©روسنو

 نأ ةقيقحلا يفو .(2©قرطلا عاطق اهلقأ «ةدع رطاخمل دارفألا ضرعي ناك

 نمف بلح يف زيلكنإلا اهب موقي ناك يتلا يه ؛صنقلا تالفح رهشأ
 .ةنسلا يف ةدحاو ةرم الإ ةيرحيلا مهلفاوق نوقلتي ال اوناك ءالؤه نإ فورعملا

 (1) اللوم, 5: 241 - 0'ةدباوتنال. (000 2 :8 ٠١

 (2) 0'ةصئاونع. ٠١ 5: 331 - 11. 2: 3 ف

 .اكع برق يابارط لآ نم ريمأ عم اهيف كرتشا صنق ةلفح هويفراد» فصي (*)
 (3) اطثد الا. م: 7

 (4) ا/ةملقهل. اهو /هزلوهقع... اهانه له ا. لق ملمتدامأ ة أ. لو مممجممصمم 56106. 9 الوب 164 ) و

 (5) 0'قةيحاويناع, ال, 2: 7 0

 ود



 ٍق.هنوضقيف ماعلا ةيقب امأ .طقف رهشأ ةثالث ال مييدل لمع الف مث نمو
 .اوناكف اني ل ميتاقوأ اومظن دقلو 00 نع حيورتلاو ةيلستلا
 يناثلا نيرتشت رهش نم ًاءادتبا ةنيدملا يحاوض ىلإ عوبسألا يف نيترم نوجرخي
 نولتعي اوناك يتلا ةمهطملا لويخلا نوطتمي اوناكو .راذأ ةيابخ ىلإ - ريمفون -
 اوناكو 000 هتيوهتو هبيردتو ءاهنم ليصألا يبرعلا ةيبرتب ةقئاف ةيانع
 هذه صنقلاو ديصلا تالحر تناكو . ©2مهروسنو مهبالك مهعم نوذحأي

 . هنع ىنغ ال ًايسفن ًاهيفرتو .ةيرورض ةيمسج ةضاير مهيلإ ةبسنلاب

 نومتبي اوناك مهنإف «ةزاتمملا ةليصألا دايجلاب نومتبي زيلكنإلا ناك املثمو
 «بالكلا نم نؤقياضتي نيملسملا نأ فورعملا نمو .ديصلا بالكب

 تناك ةيده لضفأ نإف .كلذ عمو ايدو اردق ءاطقذا] اهسمل ةورسعنو
 ةيبرت أ ينعي ال اذه نكلو (9ةليصألا ديصلا. بالك يه ناطلسلل مدقت
 :ةيبرعلا ضرألا ىلع مالسب رمت تناك ءاهتياعرو بالكلا هذهل نييبروألا
 ضعبل ىرخأو ةنوأ نيب نوضرعتي زيلكنإلا ناك دقف مث نمو .ةيمالسإلا
 مغرلا ىلع ,«©اهلتق وأ بالكلا فطخب نوددبيو .نأشلا اذهب تاقياضملا
 «تاناويحلا هذه لثأ مهراضحإ | ًايثدبم ترقأ دق ةيناثعلا ةطلسلا نأ نم

 (9 7 ةداملا قف اهسفن ا ةنس تازايتمإ تصن دقف .امل مهتيبرتو

 هب دصقي دقو «ناويحلا ماعط ىلع ةبيرض ةيأ بلطت الأ بجي هنأب ءابنم

 (3) اطلق. الا. 8: 266 - منوكمأ|, (00 8:5 1١
 (2) 8انووماا. |1. 8:15: : )9
6 

 8 اوم: م: 2

 (4) 0دوستفتو |. 87 .ناطلسلا نم . ةلضفملا اياده لا 2
 (8) 0 مطباوسكب ال, 88م: 542 - 43 20(

 ءانب ةنيدملا نم بالكلا 3 بلح اغأ 0 ا نخ ريفراد» ةصق ةىلإ جرب

 اكل



 نييسنرفلا نأ ودبيو ,()ةمألا كلت اناعر دحأ نموأ زيلكتإلا نم (بالكلا

 ."”مهعم.اهراضحإ ىلع نولمعي الو ,ديص بالك نوكلمي اونوكي مل

 «هذه صنقلا تالحر يف عقاولا يف كرتشت اهلك ةيزيلكنإلا ةيلاحجلا تناكو

 نمأيل نكي مل هدحو درفلا نألو ءاهلعافتو اهعمجتو «ةيلاعما ءاقتلال لاجم ابخأل

 نوبصني اوناكو .7قرطلا عاطق ببسب «ةئيدملا نع ًاديعب رماغ اذإ هسفن ىلع
 «ةعقبلا هذه يف ودبلا طمن ىلع ؛ةبولطملا ةقطنملا ىلإ مهوصو دنع ةريبك ةميخ
 نولمحي اوناكو . بلح ةئيدم نع لايمأ (6 )4  دعبي اليمج ًائاكم اه نوراتخيو

 يساركو , ىوطت ةدضنمو .مهبطحو .مهخبطم تاودأو . مهخابط مهعم
 ا اكناَس اناكم دسقنل زهجي خابطلا ناكو .ةمزاللا نؤملاو ةاداضمز

 ملو .رطملاو حيرلا هنع أردتل ,ةميخب هبشأ ةراتس ًانايحأ هقوف عضيو « ماعطلا

 ةراهمب ةتس وأ قابطأ ةسمحخ دادعإ نع هقيعيل قلطلا ءاوحلا يف وهطلا نكي

 تناكو .ًابيرقت ًامداخ نيرشعو «ةيلاحلا دارفأ يفكت «ةيفاو ةيمكبو «ةبيجع
 ءام عبن برق ءارضخ ةعقب يف وأ «ربغلا فافض ىلع امإ ةداع بصنت ةميخلا
 ءالبنلل ءاضرإ رخآ ىلإ ناكم نم ًانايحأ ةميخلا نولقني اوناكو ءهنم ىقتسي
 .(©2مهتحارو زيلكنإلا

 طبلا مهضعب ديصيف 00 ِق ةداع. يرجي صنئقلاو ديصلا ناكو

 نأ لعب ةعارجلا دوعتو .«لازغلاو « يشحولا ريزنخلاو «ثنارألا«:ةيدامرلا

 ةفاسم ىلع دايجلا نوطبريف ءأرهظ مثتلتل ؛ + نصنفلاو هيفا تيرعت دم نوع

 (1) نعناع. 1 م: 26 00(

 (2) 0'ةمباوسي ا/, م: 2 ش ةفز

 )3 انهم. م: 2 0) 1 . ٠

 (4) ىنومواا, |[. همث 15 -6 )5(: 2 000 ٠

 (5) اللوم. م: 2 (2) ١

 (0)6'ةعباونرك الا, 6: 06-266 8ميرس :المزرهوم.ط:ةوفهأ وم... 1 239
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 ءزيلكنإلا رحسي ةيروس سقط ناكو .ةميخللا برق بالكلا عضوتو  «ةبيزق
 راطمأ دعب ةصاخبو «ةعناي ةرضخلاو ,حاصو ليمج تقولا مظعم يف وهف
 ءارفصلا راهزألاو «يبرافلا كليللا رهزب ةاطغم لوقحلاو ,ةشعنملا فيرخلا
 لوصفلا عدبأ نكلو . حا لاح ةعيبطلا تناك «ءاتشلا يف ىتحو .ةعيدبلا
 يفو ٠ . .راذأ فصتنم يف ةصاخيو . ةرهزملا هراجشأو هترضخعب عيبرلا وه

 يف وهو «نييبروألا برعلا ريمأ روزي نأ ةداعلا ترج .ةنسلا نم ةرتفلا هذه

 مدقيو ءهتيشاحو وه باحرت لكب لبقتسي ناكو ءاهنم وأ ةنيدملا ىلإ هقيرط
 .(7ةوهقلا نم رثكأ هل بيطي ناك يذلا بارشلا هل

 ثيح «نيتاسبلا ىلإ نولقتني زيلكنإلا ناك - ليربأ  ناسين رهش ينو
 امإ نودوعيو «ةنيدملا ىلإ ًاحابص نوتأي مهف -ويام رايأ ةيابن ىتح نوميقي
 ةيفيرلا ميكس ناك قو ةنيدملا يف مهتاناخ نوكرتي كلذبو ءاليلوأ ًارهظ

 اهنييزت ىلع ًاريثك الام نوفرصي ال 000 ىلع ريبك دح ىلإ ةحيرم
 ةرماغ ةداعسب رعشي يزيلكنإلا ليبنلا ناكو . مهل اكلم تسيل اهنأل ءاهقيمنتو
 بارسأ فعاضتتو هويام ةيابن يف ةرارحلا دتشت ىتح هرداغي الو فيرلا يف

 فيرلاو .ًاجعزم ًءاسمو ًاحابص فيرلاو ةئيدملا نيب لاقتنالا حبصيو «بابذلا
 .©داصحلا مسوم .ءاهتنا دعب اشحوم

 ضعب يف ًانايحأ ءاذغلل نوجرخي زيلكنإلا ناكف .فيصلا ءانثأ امأ

 هذه 0 تالحر :نأ الإ «ةقباسلا ةقيرطلا سفنب ةئيدملا برق ,نيتاسبلا
 الو «بابذلاو ةرارحلا نم اهيف ةياقو ال هنأل ءابتاقباس نم ةعتم لقأ تناك

 يحاوض ىلإ ةقرفتملا تاهزنلا هذهب نوفتكي ال مهأ امك . ةلوليقلل حيرم ناكم

 ىلإ ؛ةداع نوعاطلا لصف وهو ءلصفلا اذه يف نولقتني اوناك امنإو .بلح

 ةعقبلا هذه نكسي ال ثيح «نوردنكسإلا جيلخ ىلع ةلطملا ناليب لابج

 وجلا. عم ةعقبلا هذه وج هباشتل نكلو «شوحولاو لاجرلا ضعب ىوس

 (1) 8نوموأا اا. م: 7 ش ) ( ١

 (2) اماه. (599
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 ذإ اسأل ناكملا اذه ىلإ بهذي ا م اريبك ًاددع نإ «يزيلكنإلا

 ال اوناكو .ةدودحم ةيلاقتنإ ةكرحب فيصلا طسو ,عيبرلاب اوعتمتي نأ مهنكمي

 نوراتخمي اوناكو . . مهريغ و ةقطنملا داركأ موجه مهددع لضفب نوناحجي

 ةيرق نم ليلق دعب ىلع كالا نب انا «ةحاسملا ريغص الهس مهتماقإل

 « قفدتم ءاملاو «ةمئاد ةرضخلاف : بالخ ةعقبلا هذه يف رظنملا نأ ذإ .ناليب

 .نؤم نم هيلإ جاتحي ام لك ناليب يفو ؛ ماودلا ىلع ةفيطلو ةيبرغ.حايرلاو '

 ع ادع مهدايج ىلع تاعفترملا يف نولقنتيو « مايخلا تحت نوشيعي اوناكو

 اهنكلو .هذه مهتماقإ نم ةجهبلاو ةعتملاب نورعشي اوناكو .اهقرطو لفاوقلا
 نونوكي ثيح ,«بلح يف نوعاطلا ءابو راشتنا ءانثأ مهيلع ةأطولا ةليقث حبصت

 فايطصالا نأ الإ .ةنيدملا يف مهءارو مهوفلخ نيذلا مهئاقدصأ ىلع نيقلق

 اهل دعي ملو ؛ةدقاولا ةيراجتلا بكارملا ددع صقن ذإ .نمزلا عم ْلق ناليب يف

 ددع صقانت اهك «ةئيدملا ةرداغم راجتلا ىلع بعصلا نم 0  مظتنم تثقو

 لاقتنالا صا قاع «نييبروألل نيداعم داركألا حبصأو ًاريثك ةيلاجلا دارفأ

 .(9)ًاريسع ةيلبجلا ةقطنملا 4

 ةيزيلكنإلا ةيلاجلا دارفأ ىلع ةروصقم ةنيدملا جراخ تاهزنلا نكت مَ

 ' نم اهريغو بلح يف ءاهب موقت تايلاسجلا عيمج تناك لب ءبسحف

 ثيح «يلوألا رهن ىلإ جرخت 0 ةيلاجلا تناك اديص يفف .تالاكسإلا

 يف ماجتسالاب ةعقبلا هذه يف معنتو :.ةقفدتملا هايماو راجشألاو نيتاسبلا

 فدبت تناك نييسنرفلا ةهزن نإف .بلح.يفو .«0ةيلستلاو ةهزنلاو .ههايم
 اهيلإ نوقلطني اوناك ثيح ركب يبأ خيش ةقطنم يف «شيواردلا ةيكت» ةصاخب

 يف ماجتسالاو 0 انايحأ بهذي ناكف .مهلصنق امأ .9مهفويض عم

 (1) 8انوعماا. ١| هم: 374 - 375. ةصدمالق, - انالومل. 5: 3 )1(

 (2) 0'مملاولال. 5: 7 :١ : : 20 4فإ

 (3) ادام. الا. م: 62 0 : ةنفإ

 يدل نهرب قس ني لهاا ««هينريفات» اهيلإ راشأ يتلا ةقلفمملا سفن اهلغلو
 قي وماقج ل. 5: 6 0 .فهك هيف ليمج لت ىلع عقتو



 . (2ىتفملا ةقيدح

نكي كلت ,نويدنالوهلاو ةقدانبلا امأ ظ
 1 ارناك اينإو دم نسوا يل 

 . نرقلا رخاوأ يف اهيسالو «مهتاهزن يف زيلكنإلا وأ نييسنرفلا عم نوكرتشي

 5 مهددع لءاضت امدنع شع .عباسلا

 عاطق تاجافمف تاصغنملا نم ولخيل نكي مل تاهزنلا هذه ضعبو

 امك .رانلا قالطإ يف لدابت اهءانثأ يرجي ناكو ,ةردان نكت م ودبلاو قيرطلا

 نود نكلو ء.دعوتتو ددهتو «تايلاجلا جتحتو .ىحرحجلا ضعب طقسي

 ٠ .(9ىودج

 ىرخأ ةنهمل وأ ةراجتلل نودفاولا ةيبروألا تايلاحجلا ءاضعأ فتكي و

 لك نزيرحم ارئاك ادار ينحف مهتالاكسإل ةرواجملا قطانملا ىلإ لاحرتلاب

 يه ةيرثألا قطانملا تناكو . ىرخأ ةساردلاو ًاناعأ عالطتسالل دالبلا ءاحنأ

 نيذلا وزيلكنإلا رمألا اذهب ًاماهتهإ تايلاحللا رثكأو 00 بذجت يتلا

 «نيطسلفو «سدقلا ةرايزل جرخت تاعامج لكش ىلع مهسفنأ نومظني اوناك

 اهريغو «ةيكاطنأو ,تازفلا فافضو «ناعمس سيدقلا دومعو حلملا يداوو

 هذه مهتالحر نع نومدقي مث «حايسلا لوضف ريثت تناك يتلا راثآلا نم

 قيرف جرخ «؛ويفراد» نمز يفو . مهدالب ىلإ مهتدوع دعب سانلل اماع افصو
 لمحو «نؤملاو مايخاو حالسلاب ةلوجلا هذه دعتسا نأ لعب ءرمذت ىلإ مهنم

 0 0 هل 0 دقو .ةقطنملا 2 ىلإ 0 ايادحلا هعم

 (1) 0" قةصئاورم»ع, الا. مد : )0(

 (2) مز0. ال, مره: 573 - 9 )2

 عاطق ضعبل مهضرعتو «قباسلا ةسنرف لصنق عم نييدنالوملا ةهزن ثداح لثم

 نمأ سمي ثداحلا نأل ممألا عيمج لصانق جتحا دقلو . مهدحأ حرجو .قرطلا

 . ةراجتلا عطقب اوددهو « عيمجلا

 اك تايلاجلا 9



 . ©:اذبأ اهيلإ ةدوعلاب نوركفي اودوعي مل مهنأ ىتح «ءارحصلا مهزايتجا ءانثأ
 . ةيروس ندم عيمج راز يذلا ةلاحرلا نوجاتلل ًآزراب اثنا ىبنزفلا «ويفراد» تاكو

 نوراتخي نويبروألا ناكو "اديص يف ًارجات لازي ال وهو ءاهارقو ةيبونجلا
 «ةبيط ةبسانم ديعلا نوكي ثيح « حصفلا ديع ةرتف سدقملا تيب ةرايزل ةداع

 .اًمثالم سقطلاو

 ةماقإلا ةيرحب عنمتتل نكت مل ةيبروألا تايلاحلا نأ حضتي كلذ لك نمو

 ءاهتابنج عيمج يف لاوجتلاو لقنتلاب انإو .بسحف ةينامثعلا ةلودلا ءاحنأ يف

 ةيرثألا نكامألا ضعبو عالقلا ةرايزل ًاصاخ ًاحيرصت لانت نأ اهيلع ناك نإو
 '. ”ةقطنملا ماكح نم

 ةينالا تاهزنلا «ةيهيفرتلا تاهزنلا نع فاطملا ةياهن يف ىسنن الأ بجيو

 يف ةصاخبو .فيصلا يف مهتاناخ حطسأ ىلع اهب نوعتمتي اوناك يتلا
 «ةياغلا هذهل اهنودعي يتلا كئارألا ىلع نوددمتي ثيح «ةيرحبلا تالاكسإلا

 ..(©شعنملا يرخبلا ءاوملاو .مهمامأ ةدتمملا ةبالخلا رظانملاب نوعتمتسيو

 «ليخلا روهظ ىلع تاهزنلاو صنقلاو ديصلا تالحر ىلإ ةفاضإلابو
 ضعبيب مهتقو نم أطسق نوضمي اوناك نييبروألا نإف « تاناخلا حطسأ قوفو

 ,بلح يف زيلكنإلا اهسراي ناك يتلا ؛ةتيكيركلا» ةبعلك « ةيضايرلا باعلألا

 ةبعلك «ةيضايرلا باعلألا ضعبب مهتقو نم أطسق نوضمي ناكم يف
  اطسق نوضمي ناكم يف ؛بلح يف زيلكنإلا اهسراوي ناك يتلا ««تيكيركلا»
 اهسراي ناك يتلا ,.«تيكيركلا» ةبعلك ( ةيضايرلا باعلألا ضعبب مهتقو نم

 (1) 0'ةمئاونع. الا. 266.:58 - 8 'ء )0(

 ةلمرلاو افيحبو اكعو افايو ةيراسيقو ةزغ لثم .,نيطسلف ندم لك «ويفراد» راز دقل (؟)

 صمحو سلبارطو .ءتوريبو اديصو قشمد د راز ايك دفصو ةرصانلاو ةيريطو سدقلاو
 .كبلعبو

 . (8) 8انوقمأا. | 8 | . يا ردا نم نذإب متت 7 ناك بلح ةعلق ةرايز نإ (9

 (4) 8هنوفهاا. |. ممر 18 - 9 )0
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 ,2) توهم 5اهنثه ءارضخلا ةجرملا» ىعدي ناك ناكم يف .بلح يف زيلكنإلا

 اهءانثأ ذخأي عازنلا ناكو «تايلاخلا ةيبلغأ اهسرامت يتلا «ودرايلبلا ةبعلو

 .(2سوؤرلا منيطحتو « سبالملا قير دح ىلإ نمر عار اروي

 يف ةيعامتجالا مهتايح ىلإ باعلألا كلت كويبروألا لمح امكو

 مهنطاوم نم اهيلإ اولقن مهنإف «مهغارف تاقوأ تاوعطقيل «تالاكسإلا

 عييمج دارفأ نيب ادع“ ةرشتنم ةيطألا هذه تناكو . (ةدشلا)«قرولا بعل»

 اهأب الع «ءاوسلا ىلع ةيدنالوملاو ةيقدنبلاو ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلا تايلاجلا
 يف نويبروألا ناكو . 2ةيمالسإلا ةيبرعلا دالبلا يف ًادبأ ةفورعم نكت ل

 بعل تالافح» هيمسن نأ نكمي ام لإ ض0 مهضعب نوعدي تاللاكسإلا

 نيذلا نييحيسملا نم دلبلا ناكس ضعب تالفحلا هذه رضحي ناكو ©«قرولا

 تارهسب نوكت ام هبشأ تالفحلا هذه تناكو .نييبروألا ىدل نولمعي

 نوللا اذه ىشفت دقو .ريفو لام ىلع متي اهيف بعللا ناكو « (رامقلا يداون»

  مهضعب قلعتو « مهتويب يف هنوسراي اوذحخأف مهسفنأ يلاهألا نيب وهللا نم

 بيصت يتلا ةمخضلا تاراسخلا يدؤت تناكو .هيلع نامدإلا دح ىلإ هب

 نايك لبلبت تاسالفإ ىلإ ؛دالبلا لهأ نم نييحيسملا وأ ةجنرفلا راجتلا

 نييسنرفلا اديص راجت ضعب باصأ ام كلذ ىلع لثم زربأو .اهقلقتو تايلاجلا

 نييزردلا نيريمألا رابجإ ةجيتن رئاسخ نم (ءما58ا - ١585 ةنس يف

 37500606: قرولا ةبعل يف مهتكراشم ىلع راجتلا كئلوأ «نيدلا رخف يديفح

 اذإ .ناخلا ىلإ مهب ناقحلي ناريمألا ناذه ناك دقف .ًاديدج اهاملعت يتلا

 اوسمغنيو مهلمع اوعطقي نأ ءالؤه ىلع ناكو ؛ةددحملا تاقوألا يف“ اوتأي م

 . مدقت ةرخخاف تابورشم ةداع بعللا قفاري نأ يعيبطلا نمو: . ةبعللا هذه يف .

 5 ةيسنرفلا ةمألا ترطضا ىتح رمألا لحفتسا دقو : فاو نيريمألل

 (1) الممل: مب 2 ش 01(

 (2) 0'همياوانال. الا. م8 40 1 : . . ١)

 (3) هاه. ١ 5:7 ش ش 2 م5
 (4ال/ وم 27 6



 ,نيريمألا عم قرولا بعلل طقف صصخي لاملا نم غلبم دصر ىلإ اديص
 0 ذاع ةرانبللاو حبرلا ةمألا عومجم لمحتي ىتح

 57 مقمق ْف اونوكي 0: نذإ تاللاكسإإلا يف بناجألاف : بارشلاو ماعطلا

 ريبك دح ىلإ هبشت ةيرحب نوعتمتي اوناك لب - «دوو» أرقي نم ليختي امك
 نم ةحوبحب يف نوشيعي اوناكو . ةيلصألا مهنطاوم يف مهل تناك يتلا ةيرحلا
 .ةرسيم ةايحلا تناكو .يناكملا اهقيض نم مغرلا ىلع « مهتويب لخاد شيعلا
 . (مورلا وأ نمرألا) داليلا لهأ نم ()مهمدخ مهلف .ةعساوو ةلهسو مه

 ..مهدالب يف اهنوشيعي اوناك يتلا ءاوجألا مهل اوئيهيل . مهينطاوم نمو
 مهتايح يف مهتجزمأل ةمئالملا ماعطلا فانصأ مهل دعي يذلا مهخابطو
 .اوناك مهنإف  رثك مهو  هيهاط هل نكي مل نم امأ . بدأملا ءانثأو ,ةيداعلا
 معاطملا يف وأ :مولعم غلبم ءاقل «ةيلصنقلا ةدئاملا ىلع مهماعط نولوانتي
 ضغب لبق نم ًانايحأ تاناخلا سفن يف ضرغلا اذهل ةدعملا ةريغصلا
 ْ ..(©9نينطاوملا

 تناك امدنعو .تالاكسإإلا يف ةدعاقلا يه تناك نذإ ةكرتشملا ةايحلاف

 (1) 0 مصياف, ١| مم: 387 -8 0 00(
 عدوتسم سبيئرو هاطو «هتفرغب صاخ مداخت «هيدئاتي» اديص لضنق ىدل ناك ()

 . (ءاملا راضحإل) ءاقسو نارخآ نامداخو: خبطملل نادعاسمو
 اطل, 4 :5 ٠١

 .ةرتلكنإ لصنق كلذكو . مدخلا نم ةرشع ًانايحأ هعم رضحي ةيقدتبلا لصنق ناكو
 (٠18)همداخ ماعطو هماعطل ًانمث لصنقلل م1741 ةنس يف رجات عفد بلح يف (©)

 ىضاقتي ريبك ددع هتدئام ىلع لكأي يذلا ةرتلكنإ لصنق ناكو .ةنسلا يف أشرق
 . مدخلا ماعطإب هسفن مزلي نأ نود رجات لك نع ًايونس شرق )3٠0(

 مرقب 365. اوان كان ©هدهانا. 4 هيبرأا 1693 - 1/188900. 7: 7 5

 (4) 6'ةمياوا« |. 2: 5 ش : 1 )2
 ةذضنم هيفو .ةناحو اًعطم مدختسا .ناخلا يف صاخ حانج اديص ف ناك دقل
 لوقيو .ةبيط ةلماعمو ؛لدتعم رعسب اهيلع مهماعط راجتلا مظعم لوانتي ةليوط
 هموم. م:421. +١54٠(. ةنس) ًالوص )٠”( فلكي ناك هيف ماعطلا نأ «نابوك»
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 «هتيب يف هتايح ىوتسم عفرل لمعي ناك هنإف « ينتغيو .مهدحاو ةراجت رهدزت
 تدجو  اديص يف ًارجات ناك امدنع ويفراد بتك - نيتنس نم لقأ يفف»
 دقف . ةريثكلا يتاقفن نم مغرلا ىلع «لاملا نم ةريبك ةيمك تحبر دق يسفن
 ناكو .ًأدج ةينغ صاخمشأ ةتنسل ةدئامو «مدخ ةتسو «دايج ةعبرأ يدل ناك
 وأ دويق نود نوبرشيو نولكأي ام اهيف نودجي ,ممألا عيمج نم يئاقدصأ
 .(اديص يف نييسنرفلا ناخ لخاد) اندم قيطل لوف يل ناكو .تايمسر
 . ,«0«ةفلتغم ًاعاونأ ذيبنلا نمو «ةيفاك ًانؤم يوحيو . . .ًافيطل ًاثيثأت ثثؤم

 نيب دوجولا ردان ةقيقحلا يف ناك «ويفراد» هفصو يذلاك ًالزنم نإ
 - انيأر امك ب اوناك نيذلا زيلكنإلا يدل ًايداع ًائيش ناك هنأ الإ نييسنرفلا
 ميقيس نم ميظنت مهتايح اومظن دقف . . هلئاسو لك نوكلميو «هافرلا نوبحي

 . مهسوفنو مهماسجأ حيري ثيحب .اليوط

 .دفاو يبنجأ يأ روصتي امم لقأو : اد ةليعش ةايطا فيلاك فاك
 ةيئاذغلا داوملاو « شورق ةعضبب مهماعطإ بناج ىلإ نوفتكي نويلحملا مدخلاف

 نأضلا محلا موحللا :نمف «”صيخر رعسبو .ناكم لك يف اكو ًاعون ةرفاوتم
 29 عوبسألا يف نيترمو «بلح يف ًاصيصخ ةجنرفلل بذي ناك يذلا لجعلاو

 اهيف رفاوتي ال يتلا تالاكسإلا ينو . فورخملا محل نوبيطتسي اونوكي مل مهخأل
 اوناك منإف هودجي ملاذإو ءمايحلاو جاجدلاك ءرويطلا موحح ىلإ نوؤجلب اوناك
 نذإ ةدوزم :تناك نييبروألا دئاومف .0 ةيبرف ىرخأ تالاكسإ نم هنوبلجي

 ٠ (0) ما ةمماعسم لا. من 8 1 ش 0
 (2) اطال. ||. مه 331 - 1 )0

 ةريبكلا ةجاجدلا تناكو .نيلوصب فوراخلاو لجعلا محل ةيقو تناك ًالثم اديص يف
 )١6( ب رمحألا ماحلا جوزو تالوص (8) بريغصلا جاجدلا جوزو .تالوص ةرشعب
 رم

 (3) 0'ةمباونا. الا. 2:455 - ظابدققاا. |. 2: 364 : ةشز

 8: 83 (4 ٠١ طلو. )4(

 ن0



 ٍنكمي ال يذلا رحبلا كمس ادعام. ةمعطأ نم مهسفنأ هيهتشت ام لكب

 مهنإف ,دلبلا لهأ نم ةاهطلا ناك اذإو .ءىناوملا يف الإ ًاجزاط هيلع لوصحلا

 قابطألا ضعب ءاهوهط قرط اوملعت يتلا ةيبنجألا قابطألا ىلإ نوفيضي اوناك

 مل نييبروألا نأل ءيلحملا تيزلا اهيف نومدخمتسي ال اوناك نإو .«»ةيلحملا

 . 9يلاطيإلاو يسنرفلا تيزلا اهنإو «همعط اوغيستسي

 | يكرتلاو يبرعلا عمتجملا ىدل مرحم رمخلا برش نأ نم مغرلا ىلعو
 ٍ مهدالب نم هراضحإو هلوانتب نييبروألل تحمس ةلودلا نإف «نييمالسإلا

 ف نوميقملا نييبروألا جرد لعفلابو .مهتويب يف هعنصو لب ءاوؤاش اذإ

 ةروهشم ةيروس نأ ةصاخبو «(9 مهتويب يف .هعنص ىلع .ةيروسلا تالاكسإلا

 رثكأو .ةبروأ يف عئاذلا هتيص يضاملا يف روص رمخل ناكو ءموركلا ةعارزب

 1 اهنونزخي ةريبك تايمك نوعنصي اوناكف « كويسنرفلا بنعلا ريمختب متها نم

 سنفوربلا نم رومخملا ضعب مهداريتسا نم عنمي مل اذه نكلو .ناخلا وبق يف

 (1) 8انعفقاا. لا. 5: 10 - !الممم, 5: 0 ا 00(

 (2) 8انوكوال, ٠١ 79 ش )2

 يأ عضوي ال  (؟4) دنبلا  م51/8١ ةنس ةيزيلكنإلا تازايتمإلا ىلإ عجري (*)

 عنص يف نوبغري نيذلا زيلكنإلا لاجرلا نم مهريغو لصانقلاو ءارفسلا هجو يف قئاع
 ةيراشكتالل زوجي الو . مبتالئاع كذاهتساو يصخشلا مهكالهتسال مهتويب ف ليبنلا

 ْ . مهوقياضي وأ هنم ءيش يأب مهوبلاطي نأ مهريغ وأ انديبع
 الن مامبا اع. 6 ٠١

 نيطبترملاو ةسنرف لصانقل نكمي (00) دنبلا - ما51لا“ ةنس ةيسنرفلا تازايتمإلا

 50 نم هورضحيوأ ء مهتويب يف ذيبنلا اورصعي نا نيمجرتملاو راجتلاو اياعرلا نم مهب

 كلذ نم اوعنمي نأ نود «.ةيداعلا مهتنوؤل

 0'ممصياواناب /. 8:7 :

 اهعنصل بنعلا نم ةدودحم ةيمك راضحإ بلح يف هيما دوهيلل حمسي ناكو

 ةجنرفلا ناك ةنيعم ةبيرض لباقم كلذو « صاخلا مهمادختسال «يدنارب وأ اذن

 8نوقولا, 1١ 5: 1 ش .اهنم نييفعم
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 . نإف مث نمو .. مهيدل ةدوجوملا نم ًالوعفم ىوقأ اهنأل ءصبربقو ةيلاطيإو
 دلبلا ذيبن وه فاج ضيبأ ذيبن ءنيعون ناك مهدئاوم ىلع حورطملا ذيبنلا

 رمخلا نومدقي نويسنرفلا ناكو .«)سنفوربلا ذيبن وه رمحأ ذيبنو «(قرعلا)
 زيلكنإلا ناك امنيب «تايولحلاو هكاوفلا لوانت ءانثأو .ماعطلا نم ءاهتنالا دعب
 فيعض هنأل ءءاشعلاو ءاذغلا لبق (شنبلا) وهو لضفملا مهبارش نوعرجي

 ةذيذل ماعطلا لبق بارشلا لوانت يهو «.ةداعلا هذه نأ 0 نيثاتلا

 «دالبلا يلاهأ نم نييحيسملا نم ًايثكو نييبروألا مظعم نأ ىتح «ةبطرمو
 انايحأ نريدكختي اوناكو .اهب مهودلق كارتألا نم نيملسملا ضعب ٍيتحو

 يف هترفو نم مغرلا لع ةماع ةفصي لازغتسنالا ليلق ناك جلثلا نكلو اجلكم

 اناك ء خيراهصلا نم ءاملا وأ «ةيبقألا نم بولجملا ذيبنلا نأل :قاوسألا

 1 ْ .(9ةيفاكلا ةدوربلا نيدراب

 .هكاوفلا «تالوكأملا نم ةيروس تالاكسإ يف نييبروألا بجعأ ام رثكأو

 . يلاهألا كالهتسا مهشهدأ ذقلو ةرثكب اهنولوانتي اوناكو .«)اهعاونأ ىتشب

 . ثالث كالهتساب اهنم بلح ةنيدم كالهتسا ردق «ويفراد» نأ ىتح ءاهلريبكلا
 ٠ قلشلا توت) زيرفلا تابن نويبروألا رضحأ دقو .«9ةبروأ يف اهمجحب ندم

 بسحب  همعط نكلو «تاناخلا حظسأ ىلع هوعرزو ةبروأ نم (ةلوارفلا وأ

 .”يزيلكن لاك نكي م مهتياور

 (1) 9 ةطراعام» ا. 8:328 ش 0(

 اونزاويل نيثلثلا ىلإ ثلثلا ةبسنب رخآلاب صضيبألا ذيبنلا نوجزمي نويبروألا ناك دقل

 هانهممال. ||. 8.80 05 7 ْ . نينثالا ريثأت نيب

 (2) هايمعملا الي مب 10.” 0 )2

 (3) هقمراوس 1: م: 327,332 -ا/ا. م: 457 - 8بومفا. |. 8:88 03

 (0")4' مديون ||. م: 457 ّ ْ (5)

 (5) 8نوقولا. ١ | 89 :6 ٠١ 0 ّ )م
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 ناك نإو «نييبروألا لبق نم ًاريثك ةمدختسم نكت ملف تاجلثملا انآ

 وأ ىولخلاب مهماعط نوبعي اوناكو .27يدنه رمتلا بطرم .لوانتي مهضعب

 .(0ةوهقلا فاشتراو ."9غبتلا نيحدتب نويسنرفلا اهعبتيو .هكاوفلا

 (1) 0' محاولا. |[. 5: 7 )غ1(

 مه نابسإلا نأ ليقو ؛ةكيرمأ فشك لبق نييبروألا لبق نم افورعم غبتلا نكي مل (1)
 ىلإ لقن اهنمو طوالد ىمسي ناك ثيح ءماو66 ةنس يلاوح ةرم لوأل هودجو نيذلا

 . ةتئيبت يف يلاهألا لبق نم مدختست تناك ةلأ يهو ؟ةطدم يمسو «ةيئيجرفو دناليرام

 «لاغتربلا يف يناثلا وسنارف ريفس ل. الاومإ وكين لبق نم م٠185 ةئس ةسنرف ىلإ لمحو.

 مدق هنأل«ةكلملا بشعو مسا كلذك هيلع قلطأو ةلاهمةهمو نايتوكين مسأ ذحتأ هئمو

 «كيرد» يزيلكنإلا ىقلت ءماوا/4 ةنس يفو . . (يشتيدمود» نيرتاك» ةكلملا ىلإ

 كلذ دعب ىتأ ةرتلكنا ىلإ غبتلا لوخد نأ الإ .ةيده غبتلا بلع ضعب هتلحر ءانثأ

 لوأل مدختسا دقلو . ةيناثلا هتلحر نم «كيرد» ةدوع دعب ءم145 ةنس_ يف يأ

 مدختسا ىتم امأ . ةرثكب عرزيو ةعفترم راعسأب عابي ذخأو ةيبصعلا تالاحلا دض ةرم

 رشي مل جايسلا نم ًادحأ نأ الإ .ًامامت فورعم ريغ اذهف ةيبرعلا نضرألاو ةيكرت يف

 خرؤملا ركذيو .هولقن نيذلا مه نييبروألا لعلو ,رشع عباسلا نرقلا لبق هدوجو ىلإ
 ,.زاجحلاو برغملا يف هروهظ نأ (7/١6ج) «رثألا ةصالخ» :هباتك يف «يبحملا» يبرعلا

 دالب يف امأ (يغب) ب هل خرأو م150١ /ه١٠١ ١1 ةئس يف ناك تومرضحو نميلاو

 وه ةيكرت يف ةداعك غبتلا نيخدت ىلإ ريشي نم لوأو . خيراتلا اذه نم بيرقف ماشلا

 « غبتلاب نوذذلتيو نويفألا نوطاعتي اوناك مهخأ ىلإ ريشي ذإ (085 ص) «زيدناس»

 . نويلغلا نيخدت ةداع نأ «لسار» حجريو. . ةثدحتسم ةداع اهنأ همالك نم رهظيو

 « 8نووما|. ٠١ هم: 373 - 878 شراف دالب نم ؛هليجرانلا» ءاهنيب قشمد نم تلقن دق

 ٠ بزغتسي «ويفراد» نأ ىتح «هنيثخدت رشتناو ءكلذ دعب ةيروس يف غبتلا عرز دقلو
 ه'ممباوناع, الا, من 360 - الا 2 .اكع برق برعلا نيب راشتنالا اذه

 .ليزاربلا غبت هبشي ال ناك نإو «م151/8 ةئنس بلح يحاوض يف هتعارز ترهظ دقو

 اههجو يف فوقولا اوعيطتسي مل مبنكلو نيخدتلا ةعدب ةدشب نيملسملا خياشم مواقو
 ةبوقع ةلئاط تحت نيخدتلا عئمب م17 ةنس يف نامرف رودص نم مغرلا ىلع

 | .لوالا ميهارباو عبارلا دارم مكح ةليط نونخدملا قحولو .توملا
 كومرممل اة, مزج: 208 - 9

 -عستي مل هنأ ودبيو م1617 ةنس ىتح نيحئاسلا ناسل ىلع ةوهقلا ركذ دري مل ()
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 مهترتش نوعلخيف ةدئاملا ىلع لوطأ ةدم نوقبي اوناكف «زيلكنألا امأ
 «فصنلاو ةعاسلا براقي ام نوئخديو «نييالغلا نورضحيو «ةيمسرلا ايلعلا
 مهنيخدتو ؛ ماعطلا دعب مهؤاخرتسا ناك ءاشعلا ىلعو . ةلوليقلل نوبحسني مث
 .ماظتنا ةاعارم يف ًادج نيقيقد اوناك مهنأ ظحالي نكلو .لوطأ ةدم قرغتسي

 .يف لادتعالا نوحخوتي اوناك مهنأف ا مايأ ادع امو 0000

 ىلغ مهنأ الإ ! .يلاتلا مويلا ىف لمعلا لقرعي هيف فارسإ ي أ نأل «بارشلا

 رداق ريغ ناك مهضعب نإف ٍءرمخحلا لوانت يف لادتعالا مهتلواحم نم مقرلا

 ناك :هنإف «نييسنرفلا ىلع ًاريسي ارمأ اذه ناك اذإف ةتدارإب مكحتلا ىلع

 .يوقلا ذيبنلا نوستحي اوناك نيذلا «ةيلامشلا ممألاو زيلكنإلا ىلع ًاليحتسم
 داتثأ ةضاخينو ء مهضارمأ نم يفخملا ريثتسيو «ةريثك دسافم ىلإ مهعفديف

 نع مالكلا دنع ًاقباس اهيلإ ريشأ يتلا زيلكنإلا ةدبرع امو .(«”فيصلا

 .بارشلا يف فارسإلا روص نم ةروص ىوس «تالفحلا

 كانه ناك امنإو ,بسحف مهتويب يف رمخلا اوطاعتيل نويبروألا نكي ملو
 اديصك «ءقناوملا يف ةصاخبو .تاناخلا يف ةلزعنم تاناح ضعب

 ريشي بلح .يفو . .ةراحبلا اهيلع :تفاهتي ناك ثيح «20الثم نوردنكسإلاو
 نم برقلاب ةمئاق تناكو «نويسنرف اهيلع فرشي ةدحاو دوجو ىلإ 0

 ءرخآ ناكم ىلإ مهيدل نوزخملا ذيبنلا لقن مهنم كارتألا بلطف ٠
 ٠ أدحاو موي يفكت ةيمكب ال اوظمتحي الأو «ناكملا ةيسدق عم ىفائتي 6

 حئاسلا اهيلع. قلطأ دقو .رشع سداسلا ن 00 ريخألا عبرلا يف الإ اهراشتنا <
 ةوهقلا برش ةداع تلقتناو . نحاس يأ «.«بوشؤ مسا ماها/ا“ ةنس يف «فلوار»

 .نميلا نم ةيروس ىلإ يتأي نبلا ناكو .قرشلا قيرط نع نييبروألا ىلإ كلذ دعب
 .7؟5 ص . . .ةيروسل يناثعلا حتتفلا ىلإ عجري .رصم قيرطب

 ' ةنوقهاا. اه: 372- 0" ةماناهاداك, ا/ 2: 460,

 : (0). ىايققماا. اا, ظ8ن 10 )غ1(

 جما مماوسب الآ, 8: 2 .(9)

 ' .(3) 0'"ةص/اوتنال, 1١ ©: 316- الاووممم. 2: ةضز

 فلي



 راك نأ لإ .(0ديص ظسو ةمئاق' ةلئاع ئرخعا ةناح ل[ نيك: 14 > ةزطقف

 مهو دلبلا لهأ تاناهإل ضرعتلا ةيشخ اهيلع اوددرتيل اونوكي مل نييبروألا
 . 207نولمث

 يلاهألا اهيف لوانتي ةديدع هاقم كانه ناك «تاناح كانه ناك املثمو

 كفاون اذو (ًخف يهاقملا هذه ضعب ناكو .ةليجرانلا نونخديو ءةرسهقلا

 اهداور ناكو .اهلخاد يف يرجي ام لك اهنم بّرقلاب ةرايلل فشكت «ةضيرع

 ءاوهلا يفو «قيرطلا ةعراق ىلع بابلا مامأ ةماقإلا فيصلا ءانثأ نولضفي

 تائف الإ مضتل نكت مل اهنأل اهوقرطيل اونوكي مل نييبروألا نكلو .قلطلا
 مهنأ الإ اهيلع اوددرتي مل نويبروألا ناك اذإو (9مهايعأ ال بعشلا نم ةنيعم

 يف ف قيرطلا ةعراق ىلع اهداوز ا اهئانب طملب ىتح ,ةبروأ ىلإ اهولمح
 .(2”فيصلا

 ' :سابللا

 0 مهتويب يف اراوخأ نوشيعي نويبروألا ناك اذإ ةقيقحللا ينو

 مهغأ الإ ءلاوحألا مظعم يف ةصاخلا ةيعاتجالا مبهتاداع اهيف نوقبطيو

 للا اودبي نأ ىلع نكمأ ام نيصيرح اوناك «تاقرطلا يف مهلقنتو مهجورخ
 ش مهنإف لعفلابو .نودتري يذلا يزلاو مهسبالم يف ايسالو ؛ ءمهسفنأ دالبلا

 0 ءءاتشلا يف ةارفم ةبجو ًاناطفق اودترا دقو نوجرخي اوناك ةماع ةفصب

 كلذ نم فده او ..:مهاحلو مهبراوش نوليطيو «يكرتلا  ينرعلا طمنلا

 ٠ (م) 0: هما الا. 8: 251-249. اا ْ "60
 (2) اطزل |. 302-3.:58, 0 6
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 لبق نم اهل فرع نأ نكمي يتلا ةناهالا وأ كاكتحالا صرف نم لالقإلا

 ىلإ فارضنالاو ©» مهوضف بيرغلا يبرغلا مهسابل ةراثتسإ ةجيتن :يلاهألا
 قيرطلا اذه نويبروألا راتخا دقو مكهتل ضرعت وأ رظن تفل نود مهلامعأ

 ةاقوع وأ اونا :ةمكاحلا تاطلسلا نم مهيلع ضرفي نأ نود « منهسفنأب ٠

 تناك ةيناثعلا ةلودلا نأب اثم فورعملا نمف ١(. نيخرؤملا ضعبل ىءارت امك

 ةمعب ىرشألاب نإ مابللاب دوهيلاو نييحيسملاو نيملسملا اهاياعر نيب قرفت

 امنكلو نييبروألا ىلع سابللا نم ديد نفرفت نأ اهريضي نل اذلو «سأرلا

 امل ًاطايتحا ناك ,تالاكسإلا ين ينطولا سابلل نييبروألا رايتخخاف «لعفنت م
 ابلطو «مهسابلب اوزيمت ول : يلاهألا تاقياضمو ىذأ نم مهبيصي نأ نكمي

 دقل ةقيقحلا يفو .ظئاقلا فيصلا لصف ءانثأ اينسال :مهلمع يف ةحارلل

 نكلو «مهرهظمو دلبلا لهأ يز قلطم لكشب زيلكنإلاو نويدنالوهلا ذختا ٠

 ناك مهرظنم نأ دب الو .© ةيلصألا مهتعبقب اوظفتحا نييسنرفلاو نييلاطيإلا

 ةيسنرفلا تاعبقلاو 0 نيطافقلاب مهو ور - ا ًابرغتسم

 ,تالاكسإلا عيمج يف ًارشتنم تنم نكي مل ةعبقلاب ممعتلا نأ الإ (©ةيلاطيالا وأ

 ' سفن نودتري ءالؤه ناك «لاخرتلاو لقنتلا ءانثأو «ءىناوملاو ندملا ضعب يفف

 «لسار» ركذيو .«”دالبلا ويحيسم اهيدتري ناك يتلا ٠ .(ةمعلا» وأ سأرلا نئابل

 (1) 16مم: ظ: 6-20 مصياهس اا. 5:24. ْ 7 )0(

 (2) 6طقماوو- مانت 5:16 ١ ١ )س0

 وأ ًافرع كانه نأكو :سابللا يف ديلقتلا اذه فلاخي ناك نمل ليو هنأ ىلإ ريشي ذإ

 ,كلذ عنمي ًانوناق

 )3( انيسنن م: 240 - 8نووقأ|, |! 8: 2 - 0'ةمياوس ال. 6: 2 :٠ ٠ اة

 , (4) 6815 * مارال 6 ْ 463 ]

 (5) 0'مصباونا«: ا 3 ش ش )2(

 ةصاخ ةمع' عهسأز ىلع نوعي اوناك مهنإف :ايوق يفعتلا ناك ثيح رصم يف الإ

 - لاقي  دوسألا لمخملا نم ةعبق يهو .ءاوسلا ىلع نييحيسملاو نيملسملا نع مهزيمت
1 0 



 ريشي امنيب ,2>ضيبألاب اططخمو نوللا قرزأ ناك الثم بلح يف اهشاق نأ
 00000 سابل سبل نيطسلف ندم يف لقنت اًمدنع هنأ ىلإ «ويفراد»
 .«29نيملسملا سأر سابل يه ءاضيبلا ةمعلا [نيب .رمحألاب ةططخم ةمع عم

 ةمعلا شايق نول نأب امإ «نيفرطلا نيب ناولألا يف فالتخالا ليلعت نكميو

 .نمزلا روطت ةجيتن ريغت دق هنأ وأ ءاهبونجو ةيروس لايش نيب فلتخي ناك
 .رشع نماثلا يف لسارو ءرشع عباسلا نرقلا يف شاع ويفرادف

 راعتسملا رعشلا هيف امب ءيبروألا مهسابلب نوظفتحي اوناكف لصانقلا امأ
 ؛ مهتويب نم مهجورخ دنع يلاهألا نم مهقياضي ام ثدحي نكي لو . ةعبقلاو
 نوضرفي اوناك نيذلا «مهراشكنا ةقفرب تاقرطلا يف نوريسي اوناك مهخأل

 سبالملا ًانايحأ مهئادترا نم عنمي آل اذه نكلو .”مهمارتحا يلاهألا ىلع
 يلاولا ةلباقمك «تارايزلاو ةيمسرلا تالافتحالا ءانثأ ةصاخبو «ةيكرتلا
 4 (40كلغم

 اوزيمتيل ةفلتخم ناولأب ناتكلا وأ ريرحلا نم ليدنمب ةطاحم  ةيقدنبلا .نم اهعرتخم نأ
 تالاكسإإلا راز يذلا «اكرل» امأ .ًاريبكو ضيبأ ليدنملا نوعضي نيذلا كارتألا نع

 سأرلا ةمعو ؛نيملسملاك نوسبلي اوناك بناجألا عيمج نأ دكأ دقف م1018 ةنس يف
 .اهيلإ نوبستني يتلا ةمألا تناك امهم ةهباشبم

 انلمقق. 2: 2

 (1) الممول. م: 240 - 8نودولا. اا( من2 )12(

 (2) 6'مصتاوانا«, لا. 2: 264 - 8: 6 )9
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 عونملا يبروألا مهسابلب الإ نيرخآلا نع نوزيمتي ال نويسنرفلا لصانقلا يقب دقو (4)
 .ةنس  ريمسيد لوألا نوناك 4 يف رارق ردص ثيح ء.رشع نماثلا نرقلا ىتح
 مهتارايزو ةيمسرلا مهلامعأ ءانثأ اورهظي نأ بجي لصانقلا نأ ىلع صني م4
 زرطملا « يكلملا قوزألا خوحلا نمو « يسنرفلا طمنلا ىلع سابلب ةينطولا مهتاعاتجاو
 «ينوغروبلا طمنلا ىلع نيبهذمو ؛نيضيرع نيطيرش وأ طيرشب لصنقلا ةبتر بسحب
 _ ريصق فطعمو .كلملا راعش اهيلع عبط يتلا ,بهذملا ساحنلا نم رارزأب نيزمو

 اللذك 007 هيفا



 .ةيمسرلا تالفحلا يف امأ «تايلاجلا دارفأل يداعلا سابللا وه اذه

 . مألا نطولا نم تاييلعت نم الو «سابللا ةيعون ىلإ ةراشإ نم كانه سيلف
 تالابقتسالا بكاوم فصو دق «ويفراد» نأ نم مغرلا ىلعو :. 00ناشلا اذهع
 «تايلاحلا دارفأ سبالم ةيعون ىلإ رشي مل هنإف ًاقيقد ًايليضفت انو ةّيمسرلا

 جرخت مل اهنأ لمتحملا نمو ءاهيلع ةعورلاو لالا تافص قادغإب ىفتكا امنإو :
 انيتأ دقف لصنقلا امأ .هعون ةدوجو هتدجب الإ ينطولا يداعلا سابللا نع
 يذلا ءرمحألا وأ ,يناوجرألا نوللا نأ ودبيو .مخفلا هسابل فصو ىلع
 سابللا نول نم سبتقا دق )مهريغ نود هنودتري ممألا عيمج لصانق ناك
 هناطفق قوف لصنقلا يدتري نأ ةداعلا ترج دقف . ةيقدنبلا لصنقل يمسرلا

 ًانيزمو «نوللا رمحأو مامألا نم ًاحوتفم دلبلا لهأ ةقيرط ىلع ًاريبك ًافطعم
 نم هيمدق ىتح اليوط ًاناطفق يدتري ةيقدنبلا لصنق ناكو . 2نيلبزلا ءارفب

 مامألا نم قلغأو ءبهذلا طويخب زّرط دقو «(قشمد عنص) رمحألا ناتاسلا
 زرطملا لمخملا نم قاطنب بناوجلا نم مزحي مث «ةبهذم رارزأب ردصلا دنع
 يدتري ناك هقوفو « ك180» ىعدي ناطفقلا اذه ناكو .بهذلا طويخب
 يطغيو .« هوا يقودلا سابللا» هيلع قلطي ةضيرع مايكأ عم ايتو ًافطعم

 .(©ىلعألا نم عستتو عفترتو 2هيغدص ىتح لزنت «ةيقشمد ةمعب هسأر

 .©يبهذ طيرشب روتساكلا نم تناكف «يسنرفلا لصنقلا ةعبق امأ

 فعض دق ةيروسلا ءىناوملاو ندملل ينطولا سابللاب ديقتلا نأ ودبيو
 بناجألا حايسلا ةيؤر ىلع يلاهألا دوعت ةجيتن ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف
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 اوذخأ مهنإف مث نمو .©27يجنرفلا مهسابلب مهدالب يف نولقنتي «
 « عسأو قاطن ىلع شفتي د مل رمألا نكلو .ةصاخلا ةيبنجألا 0 0

 يزلا نوسبلي مهو رشع نماثلا نرقلا ةيابن ىتح ةقيقحلا يف اولظ دقف

 .(20”يدلبلا

 فيسلاب نوقطنمتي اوناك نييبروألا نإف «تالحرلا ءانثأ يفو
 ىلع تاسدسملا وأ قدانبلا نولمحي وأ ءدالبلا لهأ ةداعك .©”رجنخلاو
 ةنيدم ىلإ حالس يأ ٍلاخدإ نم تاب ًاعنم نوعنمي اوناك مهنأ الإ .(9 مهتداع

 الو .(0ضرغلا اذهل ًاقيقد ًاشيتفت يرجت ةمكاحلا 0 تناكو «سدقلا

 «سدقملا تيب نم نييبروألا درطو «ةيبيلصلا بورحلا ىلإ عجري اذه نأ دب

 اهنولعتفي ةرماؤم ةيشخ حالسلا لاخدإ نم نييبروألا نوعنمي نوملسملا ناكف

 يه ةيرانلا ةحلسألا تناكو .ةسدقملا ةعقبلا هذه ىلع ةيناث ةرم ةرطيسلل

 اذه نمو .©0سابللاب نافرطلا لثامت اذإ .دلبلا لهأ نع 0 زيمت يتلا

 اوعنم دق اوناك نإو «ةيمالسإلا دالبلا يف حلستلا نم اوعنمي مل ممنأ حضتي

 :لوقي م١٠11 ةنس يف «روفونروت» بتك دقل )١(
 (1) ؟هانرجوأمرا. ةواوألمم "انام ها 8 لان ا هلقمأ 132 :2 ١)

 ىلع ةعبقلاو «راعتسملا رعشلاو ءانبنج ىلإ فيسلاو «يسرفلا طمنلا ىلع انسبل دقل»
 دق ناكسلا نأل ,مههابتنا بذجي وأ «نيملسملا سابللا ذه شهدي مو .٠ .انسوؤر

 .(«ةيراشكتا نود لوجتلا يف ةبوعص ةيأ دجن ملو . . هيلع اوداتعا

 . م١١ ةنس بلح يف يروألا طمنلا ىلع اوسبل زيلكنإلا نأ «لسار» ركذي
 نووفاا. 5:2 ١١١

 دقو «مويلا ىلإ ةيروسلا ةيبرعلا ةيماعلا ةجنهللا يف تيقب دقف هاد "هموم ةملك امأ

 .دحاو نآ يف ليمجو بيرغ سابل اهب دصقيو ««اكنرف ىلع» تحبصأ ثيحب تفرح

 : .يروألا هيشيؤ
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 . ")اهيف ةحلسألا عيب نم

 همدختسا يذلا عونلا ىلإ حايسلا نم دحأ ريشي الف ةيذحألا امأ
 نيذلا دالبلا ٌيحيسم عم اهيف نويبروألا ىواست امبرو .«2©)ةقدب نويبروألا
 ةسنرف لصنق نأ طقف «ويفراد» ركذيو .«)نوللا ءارمح ةيدلج اهنولعتني اوناك
 ةلباقمل هباهذ ءانثأ ءداجسلا ىلع هب ريسلل يبشحخ لعن اذ ًءاذح يذتحي. ناك

 .(9!ديص مكاح

 ةعونمم يه ثيحو «لويخلا مهتالقنت يف نومدختسي نويبروألا ناكو
 ةمذلا لهألو ءاب محل: حمسي يتلا ندملا تناكو .لاغبلاو ريمحلا ءمهنع

 .(”بلخو ريمزأو ةينيطنطسقلا ىدعتت الو ءادج ةدودحم لويخلا ءاطتماب ةماع

 ادع ام ؛ليخلا ب ا نك ءاديصو قشمد يف امأ

 نرقلا يف فعضي ذخأ اذه نكلو .(2نويمسر صاخشأ مهو لصابقلا

 نيطسلف ندم مظعم يف أرجات هتفصب لقنت «ويفراد» نأ ىتح ءرشع عباسلا

 ,ةيبرعلا لويخلاب ًاصاخ ًامامتها نويبروألا. رهظأ دقو .©”ليخلا روهظ ىلع

 (1) طابور اج, |, 2: 5 )1(

 أ اهنأ ركرذي ذإ طقف ةرهاقلا يف اهعون ىلإ 7١( ص ١ ج) «ويفراد» ريشه (؟)
 .ىرخأ ةيذحأ لخاد عضوت بعك نود :«دلجلا نم

 - (2) 0 ةمباوس 1 5: 3

 (3) هانووولا, !|. 5: 1 .نوللا ةيجسفنب دوهيلا ةيذحأ تناك امنيب 27"

 هلابقتسا بكومل نيقفارملا مدخلا ةيذحأ نأ ىلإ هتراشإ نم لوقلا اذه «يفراد» دكؤيو

 م'مدياون»«. ال. 5: 513 .رمحألا دلجلا نم تناك

 (4) 6 ةصياوسما م8: 348 - قمو 2(

 (5) ؟قيعمتور, |. ه8: 196 - ماوؤم قا ا/لهلاو. |, م: 2 )0(

 لجيتي نا رطضا هنأ ماه1/* ةنسس بلح ىلإ همودق ءانثأ «فلوار» حئاسلا :ركذي

 عم روطت رمألا نكلو ءاهئاطتماب نييحيسملل حومسم ريغ ناك هنأل «ليخلا نع

 .اهيف نييبروألا ددع دايدزال ةجيتن نمزلا

 ]9© 00 06 ,١
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 تالبطصا يف اهنم ليصآلا ةيبرتو .27نمث يأب اهئانتقا ىلع نولمعي اوناكو
 .ليصأ يبرع داوج يه الثم لصنقلل مدقت ةيده لضفأ تناكو «ةصاخ

 اوناك مهنإف «لويخلا ىلع مهبوكر يف نييبروألا دامتعا بناج :ىلإ نكلو
 يف ليخلا ىلع اهنولضفي اوناكو «ةرعولا ةيلبحلا قطانملا يف لاغبلا نومذختسي
 قرطلا يف لامجلا اوطتما مهنأ امك .ريمحلا كلذكو ,©عئاضبلا .ليمحت

 «نييبروألا باجعإ ةيروسلا ندملا يف قرطلا ةكبش تراثأ دقو . ةيوارحنصلا

 فرط لك نمو «ةفوصرملا ةقيضلا تاقرطلا نم ةعومجم بلح يف تناك دقف:
 .ًابعص نكي مل لقنتلاف اذلو «©7ةاشملل ىرخأو تاناويحلل ةصاخ .تارمم
 نوجريس». اهلخدي نأ.لبق ودبي ام ىلع مدختست نكت ملف تابرعلا امأ

 ءىداب يف تقال دقو «م151/8 ةنس ةينيطنطسقلا يف ةرتلكنإ ريفس «شنيف

 .ندملا عيمج يف ترشتنا مث .(ةمواقم رمألا

 :ضارمألا

 ىلع مهسفنأ  ضرف نم تالاحلا ضعب يف اونكمت نذإ نويبروألاف'
 حامسلا نم كلذ ىلع لدأ الو «مهح اصل اهرييغتو «ةمئاقلا ديلاقتلاو تاداعلا

 للا هقطبا ها (1) :١ 5:22 ٠١

 (2) 8ءهنووأ: 8: 5 ش ا 6ف)]

 (3) اطال: 4 ٠ ْ ةنفإ

 ةبرعلا دصقيو - صفقلا اذه رسكيس هنأ هل هلوقب ريفسلا مظعألا ردصلا دده دقل (4):

 انو. مم: 244-243. ا

 ىلإ ريفسلا لوصو دنع هنأب طقف ركذ هنكلو «ةثداحلا ىلإ رشي مل ةرماه» نأ الإ

 اهدوقي ةبرع بكوملا ةيابن يف تراسو «لاغب ةعبرأ هرجت يسرك ىلع لمح ةمصاعلا .
 .«دوو» اهيلإ راشأ' ىتلا ىه اهلعلو' . ةيزيلكنإلا لويخلا نم ةتسا

 ويصوم. (كاهااورز . )1. م: 2م. ١ ْ ١ ش ا

 «لويخ ةتس اهرجت ةبرع بكر دق ةزغ اشاب نأب (”4/7ج) دكؤي «ويفراد» نكلو .

 .م 151/0 لبق ةفورعم ةبرعلا نأ تبثي امم 21584 ماع يف كلذو

 7 ش



 ' ةصاخلا مهسبالم ءادترا نمو ؛تابرعلا مث «ليخلا بوكرب مهل يجيردتلا
 ىلع ثدحي اذه ناكو .رومألا نم كلذ ريغ ىلإ يلدا :سبالملا نم لد

 يتلا ةيعامملا ةيرحلاو مهذوفن ىلإ ريشي ام ءايبسن ليلقلا مهددع نم مغرلا
 ةيراضح رهاظم نم نولمحي اهب يبرعلا عمتجملا .رثأت ءدبو ءاهب .اوعتمت
 ال تناك «ةيبسن تايرح نم اهل رفاوت ام عم تايلاجلا نكلو .ةدجتسم
 اهضمي ناك ام رثكأو .تالاكسإلا يف اهتايح نم مربتلاو ىوكشلا نع كفنت
 لصنق بتك دقف . اهفوفص نيب ةريبكلا تايفولاو « ةفلتخملا ضارمألل اهضرعت
 تلد دنقل» :لوقي: ةراجتلا ةفرغ ىلإ م7١17 ةنس يف «سلبارط يف ةسنرف

 (87) كانه .تنافيللا ف .شيعلل نولقتني يسنرف ةئام نم نأ ةبرجتلا
 ةعضب "نإ : لوقي 5/065 10 /ق نوسيروم زئياف حئاسلا نأ امك .«7«نوتومي

 دقلو ("ًءايحأ نودوعي اوناك بلح يف ةيزيلكنإلا ةيلاحجلا نم طقف دارفأ

 ةحنصل اهخانمب ةمئالم اهعينج نكت مل ةيروسلا ءىناوملاو ندملا نأ ًاقباس انرشأ

 ناك :«ءفيصلا ءانثأ سلبارط ةنيدم يف بطرلاو راحلا ءاوهملاف .نييبروألا
 :ىلإ ةدوعلاب الإ: اهنم نوفشي ال تايمحو «ءضارمأل نييبروألا نيميقملا ضرعي
 ةفاقجي بلخ خانم نأ امك .اكعو نوردنكسإ >3 كلذكو .«0مبخاطوأ

 ىهدأ نأ الإ . بناجألا ءالؤه ةحص يف ىرحأب وأ ةقيرطب رثؤي ناك هتيراقو

 :ناكو . ىرخأو ةئزا نيب «ةيماشلا ثذملا يف ةئبوألا راشتنا وه مهبيصي ناك ام

 ةيانعلا :ةلقو 'ءاهيلإ ءابرغلا نم ريثك دفاوتو «ندملا ضعب ُق ناكسلا ماحدزا

 .نم مشق لوح تاعقنتسملا رفاوتو «ةعفترملا فيصلا ةرارحو .ةحصلاب
 ىلع ةدعاسم لماوع اهلك تناك «ةماع ةروصب ةيذغتلا فعضو «ءىناوملا

 ««يملعلا ريكفتلا يندتو «ردقلاب دالبلا يلاهأ داقتعا ءاجو .اهراشنلا
 .ءابولا راشتنا لعجتلو ءةيئاقو ريبادت ةيأ ذاختا قيغتل «هسفن بطلا طاطحناو
 «فيضلا رهشأ ءانثأ ًايموي نوتومي تائملا ناكو . ةلاحم ال اةداخ ارمأ ابوس

 (1) اونو اان 66دقانا و ؟رامملأ له 5/زأق. ١ و لقصالاور. 1718. مه 38 )00(

 (2) الهمه. طم 6 )0

 (3) 8. انمهقم )ا. مهر 170 ب174 مم

 ا تايلاخلا



 «ناكسلاب ةمحدزم ةنيدم اهتفصب بلح تناكو .ةريبك رباقم ىلإ ندملا لوحتتو
 «قرشلا ءاحنأ فلتخم نم لفاوقلا هيف عمجتت ًازكرمو .ءارحصلا ةفاح ىلعو
 نينرقلا يف ةديدع تارم نوعاظلا اهحاتجا دقلو .ةئبوألل ةضرع ندملا رثكأ

 ءابولاب نوباصي اوناك ام ًاردان نييبروألا نأ الإ .رشع عباسلاو رشع سداسلا

 عومجم نم ةيذغت لضفأ اوناك مهنأ ءاهتم بابسأل كلذو «ةنيدملا حاتجي يذلا

 ةريسعلا هكاوفلاو ؛(خبط نود) ةجفلا رضخلا نولوانتي ال مهنأ اك ,ناكسلا
 مهتويب لعجي ناك يولعلا قباطلا يف.مهتشيعم نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه . مضحلا
 ثداحلا رخبلا ةجيتن ,بطر ءاوهلا ثيح «ةيذاعلا تويبلا نم ةيوبع لضفأ

 ظ نوموقي اوناك يذلاو «تويبلا كلت هب تفصر يذلا ,يرجحلا طالبلا نم

 مدع وه ءمهنع ءابولا دعبي ناك ببس مهأ نأ الإ .ءاملاب هفطشب ًايدوي
 نيرشبملا نأ كلذ تبثي.اميو .مهعم رشابملا مهكاكتحاو «يلاهألاب مهلاصتا

 .عم ةلص ىلع نوشيعي اوناك نيذلا ةدلبلا تانب نم نيجورتملا» «نيينيدلا
 .«)يلاهألا اهب باصي اى ةئبوألاب نوباصي اوناك «نييلصألا ناكسلا

 باصت ةئيدملا تناك امدنع رمألا ءىداب يف نويبروألا داتعا دقلو |

 ديحولا طايتحالا وه رارفلاف .اهنم اوبرب نأ ةئبوألا نم هريغ وأ ,نوعاطلاب
 ةدلب ىلإ اولقتني نأ امإ اوناكف . ةياقولا يف ديرفلا لمألاو .هذاختا نكمي يذلا

 - مهنأوأ «(9ىقنأ ءاوطاو «لضفأ اهيف وحلا نوكي «ءابولا نم ةفيظن ىرخأ

 الو «مهتويب يف رهشأ ةعضب مهسفنأ نونجسي - ةيفاك ةنوؤم مهيدل تناك اذإ

 نوقبي اوناكو . ًادج ةيرورضلا تالاحلا يف الإ يلاهألا وأ جراخلاب نولصتي .

 الو . يجراخلا طسولاب مهرودب اوكتحي ال ىتح .ناخلا لخاد. مهعم مهمدخ

 هذه ين نوشيعي اوناك مهنأ يأ : . لوخدلاب ملسملا قالحلل ىتح نوحمسي

 . ًامامت نيلْزعنم ةرتفلا

 8 5: 27 ْ 001١نوعماا. !ا. )1(

  2.نوردنكسإلا برق ناليب ةقطنم ىلإ لقتنت ةيزيلكنإلا ةيلاجلا تناك دقل
  || 55: 273 - 5ةانووهلا.

 ادففحللا



 «هراشتنا لبق ءابولل اودعتسي نأ نمزلا عم نويبروألا داتعا ةقيقحلا ينو
 دحاو ىقبي ال ىتح «تاعامج ناخلا لخاد يف مهسفنأ نومسقي 00

 اذإ ءزخآ ىلإ تيب نم ةيدؤملا ةحطسألا باوبأ نوقلغي اوناكف .

 بابلا نويبروألا لفقي ءروهظلاب ءابولا ًادييامدنعف .ءابولا 0 ام
 وأ «دحأ يأ لابقتسا نع نوعنتميو ءرمحألا ممشلاب .هنومتخيو « يجراخلا
 هذه نولوانتي اوناك امنيحو .ديربلاو نؤملا ضعب ىوس ءىش يأ لاخدإ
 يديدح فاطخ كانهف ةمزاللا تاطايتحالا نوذختتي اوناك مهنإف ؛ءايشألا
 ىتح ناخلل يولعلا قباطلا نم لصي ؛تادراي ةدع لوطب «لبحب قلعم

 . ىلعألا ىلإ بذجت مث ,لئاسرلاو نؤملاب ألمت ةيندعم ةلس هب قلعيو «ضرألا
 جوزمم ءابب اهسمل لبق اهنوسمغي للبلا اهيلع نوشخي ال يتلا ءايشألا تناكو
 هسمغ ةجيتن .داسفلل لباقلا هريغو زبخلا امأ ءراثلا ىلع اهنولغيو «لخلاب

 اوناك لئاسرلا نأ الإ . هنسمل لبق ءاوهلل ةرتف ضرعي ناك هنإف «لئاوسلاب
 يف نوفرطتي اوناكو .تيربكلا لزغب اهنونخدي مث لخلاب اهفارطأ نوسمغي
 ضعب ىدل ةصاخلا مهططق نوعدوي اوناك مبخأ ىتح «ةيئاقولا مهتاطايتحا

 امأ .اهلقنت اوعنمي ىتح , ةصاخ ةفرغ يف اهنونجسي وأ «نييحيسملا مهئاقدصأ
 ”تناكو .اهوسمي ال ىتح طقلمب اهبودرطي اوناكف «جراخلا نم ةللستملا ططقلا
 ريغ ًالاصتا مدخلا اهنم لصتي نأ نكمي يتلا تارمملاو ذفاونلا عيمج قلغت
 ءاملا يقلتل . يجراخلا:بابلا يف ةزيغض ةوك ىوس:ىقبت الو ( جراخلاب عورشم

 'اهسفن ةحتفلاو . ةيدلج برق يف برشلل نوؤاقسلا ًايموي هب ينأي ناك يذلا

 ىتح «ناخلا يف نيميقملا نييبروألا دحأ روضحب الإ « . حتفي الو لفقي باب اه

 , يجراخلا بابلا يف ةوكلا هذه لباقمو .مدخلاب نوؤاقسلا لصتي ال
 .فاطخلاب نؤملاو ديربلا لابقتسال يولعلا قباطلا يف ةدحاو ةذفان تصصح

 ىلع نوكت ثيحب راتخت تناكو .ناخلا ةحاس يف نيفقاولا صاخشألا ةملاكمو
 ريغ مسق ىلع لطت ثيحبو ءمدخلا لامهإل كرتت ال ىتح .عيمجلا نم ىأرم
 . عيمجلا رظن نؤملا لقن يف ةعبتملا ةقيرطلا بلجت ال ىتح ,ناخلا نم قورطم

 كانه سيل نأب نييبروألا عانقإ قرطلا ىتشب نولواحي يلاهألا ناك دقو
 لبس



 قيرط قنا ةهناولا وم قطب هولا ناو عه ننعم: قل وفات
 نييحيسملاو دوهيلا نأ ذإ .ةنيدملا يف ةيراجتلا ةكرح ا فقوتت ال ىتح «لاوزلا

 « مهتويب مهسفنأ ىلع نورخالا مه نوقلغيف «ةجنرفلاب نودتقي مهرودب اوناك
 لفاوقلا نإ لب «مهزانم كلذك نومزتلي نيملسملا راجتلا نم ًاريشك نأ اهك

 ,ةروصب ةايحلا نكلو .نمزلا نم ةرتفل ةنيدملا ىلإ لوخدلا نع فقوتت تناك
 ءاحصألاو .«تاقرطلا نوبوجي سانلاو ةحوتفم قاوسألاف «ةيداع ىقبت .ةماع

 يف نوقياضتي نويبروألا ناكو .زئانحجلا نوقفاري وأ ىضرملا نوروزي مهنم

 تاوصأ نأ ةصاخبو .ًاتقؤم هيف نوشيعي اوناك يذلا نجسلا نم رمألا ءىداب

 مهنأ الإ .هراشتنا ىدم نع ةركف مهيطعتو .ءابولاب مهركذت تناك زئانجلا
 20111 مهتاقوأ اوضقيو كلت مهتايح اوداتعي نأ نوئبلي ال

 «ءابولا ءاهتنا دعب اهنوطخي ةرطخ لوأ ناكو .ناخلا حطسأ ىلع ًانايجأ ةهزنلاو
 ,ةطيخلا يف ةدايزو «ليخلا روهظ ىلع ةهزنب قلطلا ءاوهلا ىل | جورخلا وه

 نورخآلا ىقبي منيب «عالطتسالاب موقيو هسفنب يحضي ناك مهنم ًأدحاو نإف

 , "0اقح لاز دق ءابولا نأب مهديفي ىتح .نوقلطني الو تيبلا يف

 دنعف «بكارملا يف امنإو تاناخلا يف طقف ذخمتت ال تاطايتحالا تناكو
 ىلع نفسلا وسرتو ءرلا ىلإ طوبه لاب ةراحبلل حمسي ال ناك .ءابولا راشتنا
 .«اهتمزحأ كفت نأ لبق عئاضبلا ىؤبتو ,غىطاشلا نم ةنيعم ةفاسم

 دجي ناك ضرملا نإف «ةيئاقولا تاءارجإلا هذه لك نم مغرلا ىلعو

 ةنس - سطسغأ با ىلإ  ويام  رايأ نمف .تايلاجلا دارفأ ىلإ هقيرط

 .- ةغلابم اذه يلو - بلح ناكس نم )١6١,٠:٠٠( ءابولا لتق ءما4

 تام كلذبو .نورخا ةسمخ نفد «يلاتلا رهشلا ينو .زيلكنإلا نم ةعبسو

 ىتح مهنم فعي ملو «ةيزيلكنإلا ةيلاجلا عبر نم برقي ام دحاو فيص يف
 .ةلمرلاو اكعو اديص يف تام ءدحاو ماع يف هنأ امك .«”تاعفترملا يف ماقأ نم

 (1) 8نوقما|. ال. هم: 376-78. )0(

 (2) همم. م: 6 ةفز

 (3) طن. ةفز
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 .«)ةثيبخلا تايمحلاو نوعاطلاب نييسنرفلا نم ةرشع
 مدع يه ةيبروألا تايلاجلا نيب تايفولا ةرثك بابسأ نكت مل ةقيقحلا يفو

 فارسإ اهيلإ فاضي نأ بجي امنإو ,بسحف ةئبوألا راشتناو .خانملا ةمءالم
 هتاؤهش ءارو رخآلا مهضعب قايسناو ,رمخلا برش يف نييبروألا ضعب
 يقلتل ًادادعتسا رثكأ مهلعجو «مهتحص مده ىلإ ىدأ امم ءهتاذلمو
 ,راجتلا نم ريثكب يدوت تناك تايمحلاف .مهتمواقم فعضأو .ضارمألا
 نم ةرثكب نوتومي دالبلا ناكس ناك اهنيب» هنأ ظحال (ةلوب» حئاسلا نأ ىتح

 اوناك نييسنرفلا نإف رابخألا برق مهتماقإو  مهتيذغت ءوس ببسب «نوعاطلا
 .««أدج ًايوق ًأذيبن نوبرشي مهخأل «ضيرملا ءاعمأ يف ةبهال ىمح نم نوتومي

 بطلاب ضارمأ نم اهبيصي ام مواقت نأ ةيبروألا تايلاجلا تلواح دقو
 اهءابطأ  ًاقباس كلذ ىلإ انرشأ اك -' ترضحاف ..ةياقولا بناج: لإ :؛ءاوذلاو
 روطتلا مامأ كاذنا بطلا اذه رخأتل ءاهسفن دالبلا بط ىلع دمتعت ملو ءاهعم

 كانه ناك دقلو .رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف يبروألا يملعلا

 تايلاحلا ءابطأ ىلع رمألا رصتقي الو ايو تايسنجلا عيمج نم ءابطأ

 (©”صاخلا مهباسحل نولمعي رارحأ ءابطأ دالبلا ىلإ دفو امنإو «نييمسرلا

 لصوت يتلا كلت نولمهي الو «ةيبطلا مهتافصو ىلع نودمتعي اوناك عبطلابو

 دالبلا ضارمأب ةصاخلا مهتربخو .مهتبرجتب نويلحملا ءابطألا اهيلإ
 مهتامدخ نومدقي «ريدلا تابهارو ,نورشبملا نيدلا لاجر ناكو .«ةهاهتئبوأو
 . ةدفاولا حايتجا ءانثأ

 بسحب ةينامثعلا ةلودلا دالب يف مهسفنأ اوفّيك نييبروألا نإلوقنف دوعنو
 ضعب يف عقاولا يف هبشي مهتايح طمن ناك دقف .اهيف اودجو ىتلا فورظلا

 (1) - اهاثئ8 كن تهدقلا لق 7ممملأ ةالاأ 6. ١ 6«( لوصالاة: 1713, مْ 8 ) ( ١

 (2) ممبااوأم اا. 5: 2 )09

ا ةايحلل عباتلا ىرخألا تايلاخلا لايعأ ثحب ىلإ عجري (5) «(5
 .تايلاجلل ةيداصتقإل

 يفرم



 ةريتو ىلع رمت تناك هيفرتلاو لمعلا تاعاس نأل .ةيريدلا ةايحلا ههوجو

 اوناك يتلا تاييلستلا ةرئاد نأ امك «ريثم ثداحب عطقت اننا رداتو:هقدفلاو

 را ا ع ًادج ةدودغ اهيف ةورودي

 راشأ يلا انج ةليوطلا ةدحولا تاعاس باذعل عضخي نأ هيلع ناك ءهتقو

 نكمأ ام مهسفنأ 0 1 0 «دوو» اهيلإ

 مهتايح يف ةعتمو ةذل اوذجي نأ ىلع مهسفنأ اوضورو «هيفرتلاو هافرلا رهاظمب

 ةقارب ًأطقن نيرفاسملاو حايسلا تارايز تناكو .«داهلاوسمحتي نأو «ةمئاقلا

 لمحي ناك مهضعب نأو اهيسال .اهيف ةيويحلاو ةكرحلا ثبت اهنأل « مهتايح يف

 اهيف اب ىرخألاب ةيلاج لك ةقالع نأ امك . نطولا نع رابخخألا نم ريثكلا مهيلإ

 . مهسوفن غارف المت تناك ءرحانتو سفانت وأ ءدوو بح نم

  «ىرخألاو ةيبروأ ةعامج لك نيب ةمئاقلا تاقالعلا تناك ةماع ةروصبو .

 نوروازتي مهف .دالبلا لهأ نيبو مهنيب تناك ام ًافطاعتو ًابراقت رشكأ ىه ش

 . ةنسلا نم لوألا مويلا يو ؛ةيسيئرلا دايعألا ءانثأ ةيمسرلا يناهتلا نولذاكو

 تابسانملا هذه لثم ىلع ة ةرصتقم تايلاجلا فلتخ راجت نيب تالصلا نكت لو

 .نولدابتيو . هيفرتلاو ةيلستلل ةيرحبو ًايئاد نوعمتجي اوناك مهنإ لي «ةيمسرلا
 ديعلا اهنم ةصاخبو .«دايعأ ةدع كانه ناك اهك .مئالولاو بداملا

 اهيف نومهسي اوناك ”تافركلا كلم باختنا ديع وأ « مدمهوونيونسلا

 قرولا بعل تالفحو «ةيقيسوملا تالفحلاو ءركنتلا تالفحف .نيكرتشم

 سمت نوير مقل د كقادت ةرك ا لو « مهنيب عمجت تناك

 ٠ .22مهنيب تمجن تاموصخ ةجيتن

 ش | نم مجنت «تايلاجلا دارفأ نيب تامصاخم نم رمألا ولخي ال ةقيقحلا يفو

 ىلإ تمت اياضق نم وأ .ةلكسإلا يف مبنيب مئاقلا يراجتلا سفانتلا

 (نيحف .ةيسايسلا' مهلود تاقالع نموأ ,(2ةلصب تالافتحالاو «تيكيتألا)

 (6) هييووماا, اا 8: 2 | : ش 20(

 ٠ (1) ال/ هوم. 8:28 - 37 0 6ف)

 ْ -يف يبرحلا يزيلكتإل بكرملل يسئرفلا لصنقلا بكرم ةيحت مدع كلذ ةلثمأ نم (8)
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 تاكاكتحالا كلت لثم دوقت نأ دب ال هنإف «باصغألا روثتو :ءايربكلا سمت.

 نأ ىتح .©)يلحملا يضاقلا مامأ لمحت .ىتش تاعازنو تامادص 0
 تح مهكلمتي نيذلا راجتلا نيب ةيدج ةقادض دجوت له» : لاق ( (ويفراد»

 ماب الإ نورظني الو مهكرحنو «ةريغلا مهيلع رطيستو .دح ىصقأ ىلإ ,حبرلا ا

 لاعشإ يف ًاماه ًارود تاذلاب ة ةسنرف تبعل دقو .©27نيرخالا ةراجت حاجن ىلإ

 0 ةوياوس#, .٠ م: 3 . اهيلإ ويفراد دوفو دنع «نوردنكسإلا <

 . يف يسنرفلا لصنقلا لابقتسال ةيزيلكنإلا ةمألا عم يزيلكنإلا لصنقلا ءىيجم مدع .

 . ويفراد» بلح .

 فلق و اافا دنع ويفرادل ةرايزلا بجاوب ةيزيلكنإلاو ةيقدنبلا نيتمألا مايق مدع

 اطاق. ل 8 |

 .(1) اللهم0. 8: 86 ْ 00(

 نماثلا نرقلا لبق « «ةفلتخ تايسنج نم بناجألا نيب ةييقح ةقالع كانه نكت م

 عباسلا نرقلا يف ةرورض امل نكت 27 هنأب رمألا اذه «سازورود» للعيو .رشع

 . ةقدانبلا ادعام «بناجألا عيمج ةامح , مه ءدبلا يف اوناك نييسنرفلا.نأل ءرشع: .

 صوصضن عضول ةجاحلاب كلذك رعشي م «اهبتازايتمإ ةدنالوهو ةرتلكنإ تذخأ امدنعو '

 :يراجتلا ميظنتلا نأ بناج ىلإ ؛ليلق نيرجاتملا ددع نأ ذإ ةيحانلا هله حرشت

 ةقالع هنأ ساسأ ىلعو .ناكسلا عم ةقالعلا ساسأ ىلع عضو تارمعتسملل

 نأشلا اذهب .تاقافتا ىلع لوصحلا يف ركفي مل اذكهو .مهريغ نوذ مهعم: لامعأ

 .رشع نماثلا نرقلا :نم لوألا مسقلا ىتح ةيناثعلا ةلودلا عم

 08. 8ةنووق. | 58: 405 - 07

 ىلع ضرعي هنإف «نيتيفلتخم نيتيسنج نم نييبروأ نيب عازن ثدح اذإ ناكو

 عوجرلاب عازنلا يف مكحي ناكو .|همريفس ىلإ لمحي هنإف ءاقفتي م اذإو ءاهيلصنق

 اطلق. ٠١ هم: 8 .فرعلا ىلإ

 رظنلا هيلع ىعدملل ةيلصنقلا ةمكحملا صاصتخا نم ادغف :روطت رمألا نأ الإ

 «ةمهملاب موقت ًاضيا ةمكحملا سفن تناكف «ةيئانجلا امأ «ةيندملا تالاحلا عيمج ف

 اياضقلا يف تبلا يناثعلا ءاضقلا قتج نم هنأ ىلع رصي ناك يلاعلا بابلا نأ الإ

 اياضقلا ضعب تناك ببسلا اذيلو 8مم م:71 .قالخألاو ماعلا نمألا مهت يتلا '

 ٠ . يلحملا يماقلا م ضرعت

 (2) 0'مطباوباكء لال. 5:5 1 55 | 27205

 كفو



 ةيولوألاب ظافتحالاو «ةيكرتلا ةقادصلا راكتحا اهتالواحمو اهفلصب ءادعلا حور

 اهينجت يتلا حايرألاو اهتراجتب ال «تالاكسإلا يف ىرخألا لودلا عيمج ىلع

 ىلع اهلصنق مدقت يف ةيقبسألاك «ةيمسرلا رهاظملا ضعب يف امنإو .طقف
 نيب سفانتلا اذه انظحال دقو .07تالافتحالا ءانثأ ىرخألا لودلا لصانق

 ةيلاج لك ةايح يف ىلجتي ناكو ,ةدع تابسانم يف اهلصانقو لودلا تايلاج

 ىلع اهنم ةريبكلاو ةريغصلا ىرخألا ةيلاجلا رابخأ طقست ىلع اهدارفأ صرحب
 ىتش لالغتسا ينو «كارتألا عم اهتقالعو اهتراجت ةبقارم يفو ءءاوسلا

 يفو ؛ةمكاحلا تاطلسلاو يلاهآلا ىدل اهيلإ ةءاسإلاو اهيلع ٌسدلل تابسانملا

 ويفراد» تاركذم نإو . ثراوكلاو رئاسخلا اهم لزنت امدنع اهم اهتتامشو اهيقشت

 ىلإ تايلاجلا راجت لئاسرو «ةقدانبلا لصانقلا ريراقتو بلح يف هتيلصنق ءانثأ

 دارفأ نيب عارصلاو «سفانتلا كلذ نم ناولألا ةددعتم ًاروص زربتل ءنطولا

 درطل ةيلاج لك لبق نم « يفخلا لمعلا دح ىلإ لصي ناك يذلا تايلاجلا

 ةفلتخملا تايلاجلا راجت نيب تاكاكتحالا نكت مو .(© ةلكسإلا نم ىرخألا

 الثم بلح يف ةديدش تناك دقف «تالاكسإلا عيمج يف ةوقلاو ةعسلا سفنب

 يف ةفيعض تناك اهنيب ,ةبراقتم ةيراجت ةوقب تايلامجلا فلتخم دوجول
 ءافايو اكعو ةلمرلاو اديص لثم «ةمودعنم نكت مل نإ «ىرخألا تاللاكسإلا

 تالاكسإلا ماكح ناكو .ًالوحو ًاذوفن ىؤقأو ًاددع رشكأ ,نييسنرفلا نال
 مهصلب اوعقويل «تايلاجلا دارفأ نيب تاموصخلاو تاسفانملا نولغتسي

 سلبارط يف ةصاخب اذه رهظيو «.ءاقرفلا ىلع وأ .مهنم قيرف ىلع مهتامارغو
نماثلا رقلا علطمو رشع عباسلا نرقلار خاوأ يفزيلكنإلاو نييسنرفلا نيب ظ

 . ©رشعز

 .دارفألا نيب ةقادصلا تاقاللع ىلع يضقتل نكت مل تانحاشملا هذه نكلو

 ةيمسرلا تالافتحالا فقوتتو «تايلاحجلا لود نيب بورحلا موقت امدنع ىتحف

 ةيلستو «مهيب |يف مهروازت ىلع نوقبي اوناك دارفألا نإف ءاهلصانق نيب

 نود لدابتم قافتاب مهثيدح نع ةسايسلا نودعبي اوناكو .ةداعلاك مهسفنأ

 (1) الهمم, م: 7 00

 (2) 0'ةمبأوناك. الا. 2: 240 )7

 (3) 0اويمأوو - قوارب 2: 2 ف.
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 ' نيب مالسلا نونمتي مهو اوناكو .ةماعلا مهتمأ ةيضق هاجت مهيلع ام اوسني نأ

 : ةقادصلا ىلع ةظفاحملل ةيناسنإلا مهتابجاو نوعباتي «نيتمصاختملا امهيتلود

 ش يف اتناك ةسنرفو ةرتلكنإ نأ نم مفرلا ١ ىلعو «م1595 ةنس يفف .(١)>ةصاخلا

 اولزن ,هبحصو «لردنوام» يزيلكنإلا حئاسلا نإف «تاونس عبس ذئم برح

 ىلإ اورفاس دقو ءاديص يف نييسنرفلا راجتلا ىلع نيمركم نيززعم ًافويض
 تيب يف نوشيعي ةسدقملا ةنيدملا يف مهتماقإ ةليط اوناكو .مهتقفرب سدقلا

 نيرشبملا دحأ وهو 1/5505 راشأ دقلو .(هتيامح تحتو «ىبنرفلا لصنقلا

 مهضعبل اهب نوموقي نويبروألا ناك يتلا «ةيلافتحالا تارايزلا هفصو ءانثأ
 نيب عمجت يتلا ةيبروألا ةطبارلا موهفم ىلإ «ةيونسلا دايعألا ءانثأ ءًاضعب

 تالماجملا هذهل شهدي الأ درفلا ىلع :لاقف «ةبروأ يف تايسنجلا فلتخغ

 . زيلكنإلاو نييسنرفلا نأل «ةيبروألا نادلبلا بفلتخم بوعش نيب ةلدابتملا

 سفن نم سانأ مبنيب نوشيعي - ةبسنلاب مه « نييدن الوهلاو نييلاطيإلاو

 , 2(ةجنرف» مهنأب دالبلا لهأ ىدل اعيع اوقرغ اذلو دللا

 .ةينيدلاو ةماعلا تالافتحالا يف تايلاجلا نيب فلأَتلا تالص رهظت الو
 : قيثولا تواعتلا اهيف رهظي ناك ةدع تابسانم كانه نإ لب . ةفايضلاو روازتلاو

 ًايدنالوه وأ ًايقدنب وأ ايسر الصنق نأ انظحال :ةديلع اهنوزل سل ابنيب

 ةلكسإلا يف اه سيل ,ىرخأ ةيلاج دارفأ حلاصم ةيامحب موقي ناك ايزيلكنا وأ

 ىلإ ام ةيلاج مهب ثعبت تناك نيذلا لسرلا نأ امك . لصنق بئان وأ لصنق

 (1) 8نوقملا, | 68.3, قلم

 (2) الويصمروأا, م. 59-61, 4 | ْ )0

 (3) !/ةموأعوو له الاوكمدق. الالا. 8: 309 - 616 مقع ظروووهاا. |, هه: 13 - 4 ةرهز

 ..(ةجنرف» عيمجلا نومسي انإو ءرخآو يبروأ نيب نوقرفي ةقيقحلا يف نوملسملا نكي 1
 .. ةيغامجلا ةيمستلا هذهلرخآ اليلعت دجي نأ لواحي «زيدناس» نأ الإ . ميدقلا ذنم كلذو

 نييسنرفلا نأل وأ 2و ”ةمعف ًارارحأ» ينعي هنأل امإ مسالا اذه مهيلع قلطأ دقل» لاقف

 ةيمستلا نأ ىسن هتكلو «مهعم رجاتو «(نيملسملا) كارتألا قداص نم لوأ اوناك

 دصقي ناك اذإ الإ «نيرجاتم دالبلا ىلإ نييسنرفلا دوفوو ما هاله ةدهاعم نم مدقأ

 . ديشرلا نوراهو ناملراش مكح ءانثأ « يمالسإلا يبرعلا ملاعلاب لوألا مهتاقالع

 1 "ج3



 ام رمأب وأ .بكرم لوصوب اوئبنيل .ىرخألا تالاكسإلا وأ .ةينيطنطسقلا

 يف مهمحالت نع كيهان .(©0ىرخألا تايلاجلل لئاسر مهعم نولمحي اوناك
 ةلكسإلا يف مهدوجوو مننمأ ددهت تناك يلا ةكرتشملا اياضقلا صضعب

 ضعب نيب دعابتلاو ةقرفلا بابسأ تناك امهم هنإ «لوقلا ةوفصو ««7ةدحاولا
 اهني مذ ادازتو افاحسلا رثكأ تتاح ب ورخألا اهنفميو ةيروألا كايلاكأ
 .داليلا لهأ عم يه امن

 ' مهلمامت يف تالاكسإلا ف نويبروألا اهمدخستسي يتلا ةغللا تناك دقو

  نوكتل اهريغ نود تريتخا دقو .ةيلاطيإلا ةغللا مهتالص يفو «ةيراجتلا

 اوداتعا دق مهسفن أ يلاهألا نأل .بلح يف ةصاخبو «لدابتملا مهافتلا ةغل

 "0 ناك انين هرقو نزاخملا ىلع نوفرشملا اهملكتيو «ميدقلا ذنم اهيلع

 . اوناك نييسنرفلا راجتلا نكلو .«ةجنرفلا عم نولماعتي نيذلا «دالبلا
 ةجهلبو «ةيسنرفلا ةغللاب مهلامعأ ىلع ا عمو مهنيب |هيف انايحأ نوملكتي
 ةيمسرلا تالسارملا نأ ىلإ «ةراشإلا نم دب ال نكلو .«©7تاذلاب سنفوربلا

 ةلودلا ةغلب يرجت تناك «نطولاو تالاكسإلا يف تايلاجلا نيب ةصاخلاو

 ةغللا ملعت نيدفاولا نييبروألا ضعب لواح دقلو .مألا نطولل ةيمسرلا '

 «دالبلا لهأل ةيساسألا ةغللا اهبنأ ذإ «مهغارف تاقوأ يف اهتساردو ةيبرعلا
 تحجن دقو .طقف ةمكاحلا تاطلسلا لبق نم الإ مدختستل نكت مل ةيكرتلاف

 1 (1) 8و5و1 اا ه1 ها 1 : )0 46

 ١ (2) 0'ةملا وانا« ا. ف 562 3 )0 ١

 ' حرج ىلإ ىدأ يسرفو ةيراشكنإلا نيب بلح يث مداصت ث ثدح كلذ ىلع لثم
 ثدحو' .اعيمج اهتمأ سمي هنأل ممألا عيمج هب تمثهاو .رمألا لحفتساو ريخألا

 '  ةقحالمب يشرفلا لصنقلا فيلكت ىلع عيمجلا قفتاف نييدنالوملا دحأل لثامم ثداح
 ' ةلمخم ةلفاق تمجوه امدنع رمألا كلذكو .كلذ فيلاكت عفد ىلع اوقفتا امك ىرمألا
 عافدلا يف اوكرتشا تايلانملا 9 عيمج نإف ١ يسنرف رخآو . يدنالوه بكرم عتابا.

 0 ..اهذاقنإو ةلفاقلا نع .

 ٠ مز, م) ظيققمال اان 8ه:2 وا .(5) 9 «٠
 0 9 ايل ش



 هتاقالع يف اهلمعتسي ناك يذلا اويفراد» لاثمأ نم كلذ قيقحت يف مبنم ةلق

 نوكي :ىتح «ةيكرتلا ةغللا ملعتل رخآلا مهضعب ىعس اى .«يلاهألا عم

 2 ظحالي نكلو : ةينامجرتلا بعالت عنميو «كارتألا نولوؤسملا هلوقي امم ةنيب ىلع

 .ةيكرتلا وأ ةيبرعلا ةغللا ةفرعم نم بستكت مل نييبروألا نم ةيرثكألا نأ

 تاقالع مهل نيذلا وأ «نييمسرلا صاخشألا ةثداحمل يرورض وه امم رثكأ

 . ةباتكو ةءارق ةغللا تنقتأ يتلا يه « مهنم ةليئض ةنفحو . مهعم ةرشابم

 ْ لكأمو نكسم نم « ماشلا دالب يف ةيبروألا تايلاجلا:ةايح صخي ام اذه

 اينالض انآ اضع انيق عم تايلاجلا هذه تاقالعو ,.سبلمو برشمو

 اننكميف ءهطسو شيعت تناك يذلا «يمالسإلا يكرتلا  يبرعلا طيحملا عم

 عم تاقالعو :؛ةيكرتلا ةمكاحلا تاطلسلا عم تاقالع :نيعون اهيف زيمن نأ

 ٠ تاقالع :ماسقأ ةثالث ىلإ اهرودب مسقتف ىلوألا امأ .ةيروس يف ناكسلا

 نيب ةرشابم ةيصخش تاقالعو ءاهسفن ةيناثعلا ةلودلاو تايلاجلا لود نيب .

  ةمكاحلا تاطلسلا ةيقبو مظعألا ردصلاو ناطلسلاو تايلاحجلا لود ءارفس .

 ايلا ١" يلثمو ةمكاحلا تاطلسلا نيب ةيصخش تاقالع ًاريخأو ءايلعلا

 . تالاكسإلا يف اهسفن تايلاجلاو , (لصانقلا)

 - ةيلودلا ةسايسلا تا عضخ « تاقالعلا هذه نم لوألا مسقلاو

 .٠ تايلاجلل ةبسنلانو ءنشع عباسلاو رشع عيداجلا نينرقلا ُِق ةكباشتملا

 ةيناثعلا ةلودلا نيب ةدوقعملا تاقافتالاو تادهاعملا: امس هتددح «.تاذلاب '

 سرد دقو (تازايتمالا» مساب تفرع يتلا .ةفلتخملا ةيبروألا لودلاو

 ش . يناثلا لصفلا يف اياييفنت

 «نيقرشتسملا 57 ناغتسا هلأ ىتح :ةيكرتلاو ةييرغلا نيتغللا «ويفراد» نقتأ دقل )١(

 يأل. «نادلبلا ميوقت» ةمجرت يف .فورعملا ةلاحرلا مع « 709/0001 وئفيت» ديسلا وهو

 حشرو . يكزت سوماق عم ةّيكرتلا ةغللا دعاوقل باتك دادعإ يف عرش هنأ امك .ءادفلا

 سيول .كلملل ةيبرعلا ذاتسأ « ا/ةاؤ /1ةوهعام نسم هيتاف٠ ديسلا لحم لحيل ٠ هسفن

 * 0 ةماوسب زال, مم: 103-05 0-0 ٠ ندع عيارلا

 ْ ا فض



 ةينامثعلا تاطلسلاو ءارفسلا نيب ةرشابملا ةيصخشلا تاقالعلا امأ

 «يشاب ناطبقلاو يتفملاو .مظعألا ردصلاو ناطلسلا لثم ءايلعلا ةمكاحلا
 اردان الإ جرخت الو «ةيمسرو ةدودحم تاقالع تناك دقف. خلإ . . . يضاقلاو
 يتلا تالباقملا ىلع رصتقت تناكو .اهمظنت يتلا ديلاقتلاو تاداعلا راطإ نع
 ةريثك نكت مل تاءاقللا هذهو .تاطلسلا كلتو ريفسلا نيب ءاقللا اهيف متي

 نم ةريصق ةرتفلو .ةدعابتمو ةدودعم تناك امنإو .ىدملا ةليوط وأ ةيموي وأ

 .هلمعب ةرم لوأل ريفسلا قاحتلا لثم .ةموسرم تابسانم يف يرجتو .نمزلا
 نم ريفسلا فيلكت وأ .مكحلا ةدس ديدج مظعأ ردص وأ ناطلس منستو

 تازايتمالاو تادهاعملا ديدجت ةصاخبو «ةنيعم ةيسايس بلاطمب هتلود لبق
 ةلباقملا كلت لثم ةيلودلا ةيسايسلا فورظلا يعدتست امدنع وأ ءاهديكأتو

 تالافتحالاو دايعألا تابسانم كانه تناك امك ,فقوم حاضيإ وأ ءرمأ حرشل
 وه لاوحألا مظعم يفو «ةداع ريفسلا ناكو .ةيزعت وأ ةئنهت يعدتست يتلا

 رخاوأ يف |ميسالو ؛ةلوهسب اهيلع لصحيل نكي ملو «ةلباقملا بلطي يذلا
 بلطلا لغتسي ناك ام اريثك مظعألا ردصلا نإ لب .رشع عباسلا نرقلا

 'لاومألا نم ءاشي ام هل ةباجتسالا يف ةنطاملا قيرط نع لانيل هيلع حاحلالاو
 لع مواسي ةعلس ةيأك تناك ,مظعألا ردصلا وأ ناطلسلا ةلباقمف ..ايادحلاو

 ةصاخبو «لاومألا نم ةريبك تايمك اهيلع لوصحلل ءارفسلا قفنيو ءاهنمث
 ريفسف . حلص دقع وأ ,ةحلم ىوكش ضرعل اهيلإ ةجاحب ةلودلا تناك اذإ
 اهبلط يتلا ةلباقملا نمث سيك (5000) «م٠158 ةنس يف عفد الثم ةدنالوه

 نإ لب .«0ةيقدنبلا ريفس هلثمو .007(ىفطصم ةرق» مظعألا ردصلا نم

 نأظ حاليو .«0وكيإ(٠٠٠,١7) بناطلسللىلوألا هتلباقم ىرتشا ةرتلكن [ريفس
 ءرشع عباسلا نرقلار خاوأ يف ايجيردت لقت تذخأ دق ءارفسلا عم ناطلسلا تالباقم

 مهسارغناو «نيطالسلا فعض عمايشمت كلذو . مظعألا ردلصلا اهيف مهلحم لحيو
 (0) ممم. اكا1.هن 0 1 20(

 (2) اطال. 5: 8 ةفز

 (3) اطال, م: 9 ةفإ

 فرغ



 ش . مهتناطبو مهئارزول ةلودلا نوؤش مهكرتو ,فرتلاووهللا يف

 يف ايلعلا ةمكاحلا تائيهلل ءارفسلا تالباقم نم جتنتسن نأ اننكميو

 نيفرطلا نيب تاقالعلا نأ ,مهتامركح عم مهتالسارم نمو «ةينامثعلا ةلودلا

 - :ةيتآلا رومألا اهيف مكحتت, تناك

 ءايهنيب قيمعلا فالتخالاب نيفرطلا الك نم يوقلا روعشلا :الوأ
 ًاريخأو ءةراضحلا سسأو .ديلاقتلاو تاداعلاو ةغللاو نيدلا يف فالتخا
 ةينمزلا تارتفلا ضعب يف يفتخي ناك روعشلا اذه نأ نم مغرلا ىلعو .ةوقلا

 تاقالعلا وسكيل للستي ناك هنأ الإ ةقادصلاو دولاو حماستلا نم راتس ءارو

 . ةلماجملاو ةيسامولبدلا عباطب اهعبطيلو «2)نيفرطلا نم ةقثلا مدعو ءرذحلاب
 رهظيل ةيسامولبدلاو ديلاقتلاو رهاظملا راوسأ عيمج انايحأ محتقي ناك هنإ لب

 ال وأ اووهش ةنئاق تناك ةييباضلا فورا تافلخمف هيي عت لع ايواع

 ىتحف .راكفألا ر ةو ةئمزألا ريغت نم مغرلا ىلع «سوفنلا يف ًايروعش
 اريسفت مهضعب هرسفي ناك ءءارفسلا هاجت نيطالسلا نم دئازلا فطللا
 .«هءارو ام كانه نوكي نأ ةقثلا مدعل ىشخيو .ًاسكاعم

 ,قوفتلاب ساسحإ ةئيه ىلع ةيناثعلا ةلودلا ىدل زياتلا روعش رهظ دقلو

 ةبروأ يف ةيروطاربمإ ىوقأ تناك منيح ءرشع سداسلا نرقلا يف ةصاخبو
 نايك ددبي ام ةيركسعلا ةوقلا نم كلمت تناك نيحو .طسوتملا رحبلاو

 ءاهسأب ىشخت اهلك ةبروأ لود تناك نيحو ءاهدوجوو ةيبروألا ةيحيسملا
 نيب تاللضلاف .اهدو بسكل ةدهاج ىعستو ءاهمسا عامس نم فيجتر تو

 تستكا .«نرقلا اذه يف ةبراحملا ريغ ةيبروألا لودلا ءارفس نيبو «ناطلسلا

 ل اهنإ لب ©ءايربكلاو فلصلا ضعب عم «هلبق نم فطعلاو ةيامحلا عباط

 .م165+٠ ةنس - رياربف  طابش ه خيراتب ءسكإ فقسأ ىلإ ةلاسر يف اذه ودبي (1)
 06, 1ةوأق. : 8 :5 ٠١

 (2) اطثق. مم: 81 - 5 ش ةفإ
 اهيفو 2 ماهةال :ةلس .ربمسيد 84 يق «ياثلا يرنه ىلإ ةسنرف ريفس نم ةلاسر (*)

 مو 7هواه. 1. 88:81 -85 . كارتألا ءارزولا فلصو ءايربك نع ثدحتي
 فرذو



 ءارفسلا ءالؤه ءاسأ ام اذإ فنعلا رهاظم ضعب نم ًانايحأ ولختل نكت

 .(27(رقتحملا حماستلا) «دوو» هامسأ يذلا وه اذه ةياحلا عباطو .(2)فرصتلا

 ريفسلا ىلإ ارظنيل مظعألا ردصلاو يناثعلا ناطلسلا نكي مل ةقيقحلا ينو

 هينطاوم كولسو مالسلا ناضل تعضو ةنيهرك امنإو «قيدص كلم لثممك

 ريفسلل لاق نيح « ىفطصم هرق 0 ةينائعلا ةلودلا ءاحنأ يف

 لبق نم انه ىلإ متلسزأ دق ءارفسلا عيمجو تنأ» ؛.(شنيف نوج) يزيلكنإلا
 نيذلا نيملسملا عيمج ةايحو لاومأ نع اوبيجتل «نيمرتحملا مكئارمأو مككولم

 .20«مهيلع اهنوعقوت يتلا رارضألا ٍعيمج اولمحتتلو «مكلبق نم مهيلإ ءاسي

 ةلودلا تذحخأ امنيح «ءارفسلا ىلإ ًايجيردت لقتنا قوفتلاب روعشلا اذه نأ الإ

 .  ةيناثعلا ةمكاحلا تائيهلاو ناطلسلا ساسحإ لوحتف ,«فعضلاب ةينامشعلا

 ٠ يف رفاسلا لخدتلا اولواح |نيح اميس.ال ,ءاضغبو دقحيو ةرارم ىلإ | مههاج

 ردصلا ةلماعم عاجرإ نكميو . ءاوسلا ىلع ةيجراخلاو ةيلخادلا ةلودلا ن ووش

 كلت ءارفسلل «ىفطصم هرق» هفلخ هدعب نمو ««يلربوك دمحم» مظعألا
 .روعشلا كلذ ىلإ «ةذاشلاو ةيساقلا ةلماعملا

 ءازجألا ةطبارتم ةقلح دجوت انهو .نيتلودلا نيب ةيسايسلا تاقالعلا -: ًايناث

 تاقالعلا تافصو «ةمكاحلا ةينامشعلا تائيحلاب ريفسلا ةقالع ةيعون نيب

 اذإ يأ «ىرخألا يف رثؤت تناك اهنم ةدحاو لكف .نيتلودلا نيب ةيسايسلا

 هنيب تاقادص نوكي د عاطتساو «ةبيط ةيصخشلا تالصلا تناك

 حلصي نأ هناكمإب ناك هنإف «ةطلسلا. ىلع نيرطيسملا صاخشألا نيبو

 ءاهيرام ققحيو «ةينامثعلا ةلودلا عم هتلودل ةماعلا ةيسايسلا تاقالعلا

 ةلودلا عم ةنسح ريفسلا اهلثمي يتلا ةلودلا تاقالع تناك اذإ لباقملابو

 ناك اذه نإف «ةيركسعلا وأ ةيسايسلا حلاصملا براقت ببسب «ةيناثعلا

 تاطلسلاو ريفسلا نيب ةيصخشلا ثالصلا ىلع رشابم لكشب سكعني
 خت سل ل

 (1) وصممت الا. طن 159, الإ, م: كم-45 01(

 (2) اةلموو. م: | )2,

 (3) طبل, م: 1 | ش ت

 ش 07:



 ةنردأ نإف «م5/4١ ةئس ةيناثعلا ةلودلا نم ةسنرف تيراقت امدنعف . ةمكاحلا
 «ىبنرفلا ريفسلا ناضتحال اهيعارذ ماعلا كاذ نم ربوتكأ رهش يف تحتف
 ردصلا هلبقتساو .هلبق يبنجأ ريفسل رجي مل بيهم لافتحاب اهلخد يذلا
 ةلودلا نيب ةبرطضم لاوحألا تناك اذإ امأ .00لالجإلاو باحرتلاب مظعألا
 رهاظم لكب نولباقي .هتيلاج ءاضعأو ريخألا اذه نإف «ريفسلا ةلودو ةينامثعلا
 برضلاو لب .نجسلاو ةناهإلل هسفن ريفسلا ضرعتيو ؛ةظاظفلاو راقتحالا
 . ”انايحأ

 رود يعلن كنا «قيطالسلاو ءاوزولاو ءارقبلا تايفخش -: اغلاث

 (1) توصصم اللا ممن 166 - 7 (قملد]

 م 15171/ ةنس ةينامثعلا ةلودلاو ةيقدنبلا نيب تاقالعلا تمزأت امدنع : ةلثمألا ضعب (؟)

 .ةعبسلا جاربألا ةعلق يف «ينيراتنوك يجيول» يقدنبلا ريفسلا نجنسب ناطلسلا رمأ

 ةهالطورا, م: 393 - نوصموب اكأال, م: 9 : ش

 .نجسلا يف يفوتو تاونس عبس ةيقدنبلا ليب نجس «تيرك برح ءانثأو
 منوع الأ, 2: 2

 بكارملا ةيقدنبلا رجؤت تناك هتلود نأل «م١58١ ةئس ةرتلكنإ ريفس نجسب يتفملا رمأ -

 . ةنوؤملا نم اهمزلي ام امل مدقتو

 اطام. اك, ص: 9

 «هنبا ىلعو هيلع ضبقف «تيرك برح ءانثأ ةقدانبلا عم لماعتلاب يسنرفلا ريفسلا مهتا

 . ةئس ترسكو ءاصعلاب ريخألا برضو

 أ5أ0. 1. 5: 5 1

 مظعألا ردصلا نإف ,ماككم ماع ةيسنرفلا ةرافسلا بصنم نبالا (ههالو منست امدنع

 لاعتب هلبقتساف «نييناشعلادض مهمرح يف نييراغنهلاو ةقدانبلل اهتدعاسم ةسنرفل رفغي مل
 «هيلع درلا يف ريفسلا ىدامت امدنعو . يدوبم هنأب هممتاو ءهل فقي نأ ضفرو ءءافجو

 هعفص «هفيس بحس ريفسلا لواح امنيحو هبرضب أدتباو هيسرك نم يتافيرشتلا هعزتنا

 امال. الا. 5: 9 :

 .هريفس صخش يف كلملا ىلإ ةهجوملا ةناهألا هذه ناركذي ال «نادراشو» ناسالف نإ
 نسو 1



 ًامهفتمو ًافقثم ريفسلا ناك املكف .. ةكتحملا فارطألا نيب تالصلا يف ًالاعف

 قيرط نع  ةينارثعلا ةسايسلاو طالبلا رارسأو ءاهديلاقتو دالبلا تاداعل

 فلصلا نع اك عابطلا قيق ةر سململا معان ناك اميلكو :.هيمحرتمو هنويع

 ةيقدنبلا ليبف . نتمأو ىوقأ تناك ةمكاحلا تائيملا عم هتطبار نإف «تنعتلاو

 نم عزتني نأ ءروقولا هتيصخشو «ةيلاعلا هتفاقثب نكمت الشم «يناند»

 00 عيمج مارتحا لاني نأو «ةيقدنبلا نع هاضر م518١ ةنس ناطلسلا

 ناك اذإ ام أ .©0ةينامثعلا ةلودلا عم ةبرطضملا ةيقدنبلا تاقالع نم مغرلا ىلع

 قمحيب فرصتيو اركتمو انرذتعتم ءاهل ًارقتحم «دالبلا تاداعب الهاج ريفسلا

 ال ةمكاحلا تاطلسلا عم نمل تالكشم يف عقي ناك هنإف «ةنوغرو

 نم اديدع وأ ان ارو اخ دويكل تاناهإل هتلودو وه ضرعتيو « يهتن

 .(2ليصفلا اذه نم ناك ةسنرف ءارفبس ٠

 ناك هنإف ءردص ةعسو ةيسامولبدو ةنورم رثكأ ريزولا ناك املك لباقملابو

 «ٍلقصلا دمحم» مظعألا ردصلاف .طباورلا كلت ءافصب مكحتلا ىلع ردقأ

 دقفي مل هنإف نئتلابيل ةكرعم ةعب هذ ةيقدنبلا ىلع هقنحو هظيغ نم مغرلا ىلع الثم

 ةلودلا عم ةيدو تاروانمب موقيل اهليب ةريخألا هذه تلسرأ امدنع هباصعأ

 ءوده لكي هبطاخو .لوصألا بسحب ليبلا كلذ لبقتسا لب «ةينامثعلا

 دمحم» لعف ام سكع ىلع ."حيرجتلا نم همالك لخي مل نإو ءنازتاو

 .«ىفطصم هرقو» ««يلربوكلا |

 (1) ومص ا/ازإ, ممن 221 - 2 ) 1(

 (2) ا/اةقووهم: 3 1 )32

 (3) 6هلاطوما 8: 2 ةهز

 تيتأ كلعلو انل ثدح اهب انمطحت دق اننأ متننظ دقل» : ةروثأملا ةملكلا هل لاق دقل

 انتيحل متصصق دق متنك اذإ هنأب ملعا نكلو .انتميزه ىأرمب كيرظاث'عتمتل مويلا

 ةداع ةيحللاو . صببق انلالتحاب ىنميلا مكدي انعطق دق نحنف ءانلوطسأل مكتميزهب

 .«درت الف ةعوطقملا ديلا امأ قباسلا نم ىوقأو ةعرسب ومنت
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 نيب طبرلا يف ةماه ةليسو ايادهلا تناك دقل .ىواشرلاو ايادحلا :ًاعبار .
 يتلا ايادحلاب ًاقيِثو ًاطابترا طبترت تناك تاقالعلا ةيعون نإ لب ءنيفرطلا
 ةمكاحلا تائيهلا وأ .مظعألا ردصلا وأ .ناطلسلا ىلإ ءارفسلا اهمدقي

 ةمصاعلا ىلإ ةرم لوأل ريفسلا مودق لثم «ةفلتخملا تابسانملا يف ىرخألا

 تدغ دقو . حارفألاو دايعألا يف وأ «ةطلسلا هئارزو وأ ءناطلسلا مالتسا وأ

 تاطلس هاجت بناجألا ءارفسلا تابجاو. نم ابجاو نمزلا عم ايادهلا هذه

 .بجاولا اذهل مهتيدأت ىدمب اهب مهتاقالع نسح ساقيو «ةينامثعلا ةلودلا

 (ملكف «ةيلاع ةيدامو ةينف ةميق تاذ (منإو «ةيداع ةمدقملا ايادهلا نكت ملو

 اوناك ءارفسلا نإف اذلو .ىوقأ هل مدقت نم ىلع اهرثأ ناك اهتميق تعفترا

 اعلوم ينامثعلا ناطلسلا ناكو .ةمئالملا اياده ا اومدقيل ةريبك تاقفن نوفلكتي

 عطقلاو.«ةئيمثلا راجحألاب ةعصرملا فويسلاو ««)ديصلا بالكو تاعاسلاب

 ةشمقألاو .يلحلاو تارهوجملاو ءسفانطلاو ءزاتمملا خوجلا نم ةرحخافلا
 ريفسلا نم ىفطصم هرق مظعألا ردصلا بلط دقلف .ةسيفنلا ةيريرحلا

 .ةساملا ناطلسلا ىلإ ةيده مدقي نأ «ءسويخ ثداح دعب «ليتناون ىسنرفلا
 ةيده ريفسلا مدق العفو .نيبلا تاذ حلصي ىتح ويكيإ (00,000) ةميقب

 .«)وكيإ )5١,٠٠0( ب اهنمث ردقيو ,مدخلا نم ةرشع اهلمحب ماق

)00 ْ )01 

5( 
 | 0 الأا. مم: 56 -8

 ءاعئار ارفح نيروفحم نيدعقمو «ةنيمثلا راجحألا نم ةعومجم نم فلأتت تناكو

 نم ةسفنطو «ةقلعم تاعاس سمو: ةضقلا نم عنصلا عيدب راطإ يف ةيقدنب ةآرمو.

 . ةرخافو ةنيمث ةيقدنب ةشمقأو ,.لمخو ناتاسو .خوج عطق ةدعو .نالبوغلا

 بلح ىلع ضرفف ءاهنمث ددستل تالاكسإلا ىلع ايادهلا ةميق تعزو دقو

 ؛("6,000) ريمزأو ءشرق (11,000) اديصو «شرق (90,..دز
 6 "قرانا انا الا, 8: 27 .شرق )50١0( صربقو ء«شرق )٠ 0٠0٠ ةينيطنطسقلاو

 فرخ تايلاجلا /؟



 ام هبشأ تدغو «ليصألا اهموهفم نم نمزلا عم ايادا تجرخن دقو 2

 ريفسلا اهب يرتشي ةيدقن ىلإ ةيعون اياده نم تلوحتو ,ىواشرلاب نوكت
 لك .رخآ ىنعمب وأ «نيينامثغلا .ماكحلاو مظعألا ردصلا نم ءاشي ام يبنجألا
 ةحلصم رضي رمألا اذه ناك ولو ىتح ءهينطاوم حلاصمو هحلاصم مدخي ام

 نرقلا يف يك لتاغتسا ةيحانلا هذه تلغتسا دقلو .اهسفن ةيناثعلا ةلودلا

 لاوحألا تمزأتو «ةيناثعلا ةلودلا مسج يف ىضوفلا تبد امدنع رشع عباسلا

 . نيفظوملا رئاهض ةوشرلا تدسفأو اهيف ةيلاملا

 ىلع يلاعلا بابلاو ءارفسلا نيب تالصلا دمتعت مل . ةطاسولا : : ًاسماخ

 ايك  ًاريطخ ًارود اهيف تعلت ةطاسولا تناك اينإو «طقف رشابملا كاكتحالا

 ءامإو ,ةصاخب دوهيلا ةطاسولا هذبب موقي ناكو  ةرم نم رثكأ كلذ ىلإ انرشأ

 ضعبف .رابكلا هيفظومو ناطلسلا ىلع ريبك ريثأت هل ناك نمت هؤاسنو ناطلسلا

 نعجرت نبغم تاريثك نأ ذإ «نييبروألا ىلإ مدلا ةلصب تمي ناك رصقلا ءاسن
 ةسنرف وأ ةيقدنبلاك «ةيبروأ لود ىلإ ةساخنلا قوس يف نهعيب لبق نهلوصأ يف
 يبر «عاقبلا كلت يحيسم نم ناك رصقلا :يفظوم ضعب نأ ابك ءاهريغ وأ

 ىلإ مهوصو دنع ءارفسلا ناكو .ناطلسلل صالخإلاو مالسإلا ىلع
 تناك يتلا «رصانعلا هذه عم تالص دقع ىلع ةيفخ نولمعي «لوبتطصا

 هريغ نم ىردأ هسيساوجو هنويعب ةيقدنبلا ريفس ناكو . لوألا اهوصأ ىلإ نحت
 بجسو .يلاعلا بابلا يف وأ ء.ناطلسلا يارس يف همدخي نم امئاد هل ناكو ءابم

 ء«ءارفسلا نم اوبرقت نيذلا «مورلا ةطاسولا نع مالكلا لاجم يف ىسني الأ

 . لج تامدخ مهل اومدقو «ةيريتركسو نيمجرتم مهيدل اولمعو

 نم يللاعلا هبابو ناطلسلا نيب ةيصخشلا تاقالعلا نأ حضتي اذكهو

 «ةديدع فورظل عضخت تناك «ةيبروألا تايلاجلل ايلعلا سوؤرلاو .فرط

 ىربكلا تارثؤملا راطإ يف لمبت الأ بجيو . بذجو دشو ءرزجو دم يف اهلعجت

 كلت ىلع لالظ نم هيمرت امو «دالبلل ةيلخادلا عاضوألا ركذلا ةفلاسلا

 فرك



 هيف ةيبروألا لودلا سفانتو ًاضعب مهضعب ىلع ءارفسلا سدو «تاقالعلا

 هذه لكف .راغصلا نيينامثعلا نيفظوملا تافرصتو ءاهح لاصم كباشتو ءابنيب

 ناولأب يلاعلا بابلاو ءارفسلا نيب ةرشابملا تاقالعلا تنّول «ةعمتجم لماوعلا

 بلغألا وه متاقلا نوللا نإ لوقلا نكمي هنأ الإ ىرخأ ةرينمو .ًانايحأ ةقتاق

 . ىغطألا يه ءادعلا رهاظمو ءاهيلع

 يف ةيناثعلا تاطلسلاب ةيبروألا تايلاجلاو ,لصانقلا تاقالع امأ

 راشملا تاقالعلا ريبك دح ىلإ هبشت تناك دقف ءاهيف نوميقي يلا تالاكسإلا

 ,ةيمسر لقأ تناك اهنأ ظحالي نكلو . لماوعلا سفنل عضختو افياش اهبلإ

 تالاكسإلا دعب ىلإ كلذ عجري ابرو .ةيوفعو ًءافصو ًاقاصتلاو و رثكأو

 لبق نم اهيف كاحت تناك يتلا ةريثكلا تارماؤملا نعو «ةمصاعلا نع يبا

 امك. . مورو دوبيو ءامإ نم ءرصقلا يف ءاطسولا عم 00 .ةلود لك ريفس

 يحاونلا نود «ةيراجتلا نوؤشلا ىلإ ةماعب 0 فارصنا ىلإ دوعي

 عساولا كاكتحالاو ,ةمصاعلا ىلإ ةبسنلاب ةلكسإلا رغص ىلإو ؛ةيسايسلا
 تالباقملاو «ناكملا قيض ببسب «تايلاجلا ءاضعأو لصانقلاو تاطلسلا نيب

 تاقالعلا نع ةمحانلا «ةيمويلا تالكشملا ةجيتن مهنيب ةرمتسملا تالاصتالاو

 يف تالباقملاف . ةلودلا يفظومو «دالبلا ناكسو ةيلاجلا دارفأ نيب ةيراجتلا

 ناك نإو .«ةمصاعلا يف هيلع يه 5 « ةبعصو ةدودغ نكت م تالاكسإلا

 «لوبنطصا يف ايلعلا تاطلسلا اودلقي نأ ن ولواحي نيفظوملا رابكو ةالولا ضعب

 | . مهتلباقمب لصانقلل حامسلا مدعو ا ْ

 « يتفملاو ءمظعألا ردصلاو «ناطلسلا ةمصاعلا يف كانه ثاك اذإو

 نم. مهريغو «ةيراشكتالا اغاو « يجناشينلاو ( يشاب ناطبقلاو ء«يضاقلاو

 مهعم تاللصلا دقع ىلع ءارقسلا لمعي «رابكلا نيفظوملا
 يف مهتلباقمو 2

 .نيفظوملا ءالؤه نع ةرغصم ةروص يوحت تناك ةلكسإ لك نإف «تابسانملا

 فرغ



 ()ملستملاوأ اشابلا كانه ناك «ةيالو زكرم يهو .بلح ةنيدمك ةنيدم يفف

 رادرتفدلاو ةيهابسلا اغأو ةيراشكنالا اغاو فارشألا بيقنو يتفملاو يضاقلاو

 نيقظوملا ءالؤه ىلإ (ويفراد» فيضيو خلإ . .©0يشابصلاو لصحملاو «ينيمأ
 ةقيقح ا يفو .«راجتلا ردنبهاش» . مهعم تالص لمعلا ناك نيذلا ءرابكلا

 يذلا مهريبكو «راجتلا (ةباقن) ةفئاط سيئر امنإو ًاقظوم ريخألا اذه نكي مل
 ال نييبروألا راجتلا نأ الإ . . مهنيب عقت يتلا تاموصخلا يف نان يضقي

 . ملسمو يجنرف نيب عازن ثدح اذإ نكلو ءانيأر اك مهتافالخ يف هل نوعضخمي
 مامأ يجنرفلا رضحي ناك يدوهيلا وأ ملسملا نإف ءيدوبهو يجنرف وأ

 ريبك ذوفن لصنقلل ناك اذإ الإ .باهذلا ىلع ًامزلم ناك دقو .ردنيهاشلا

 .27تازايتمالا دونب بسحب هفيرصتو رمألا يف لخدتلا هتطاسوب عيطتسي

 اتناك نيتللا .قشمدو سلبارط يف اًمئاق ناك هسفن يفيظولا لسلستلاو

 قجانس تناكف «ةزغو سدقلاو !اديصو توريب امأ .نيتريبك نيتيالول نيزكرم

 ىلإ اديص قجنس لوح انيح 229م1 ةنس ىتح. .قشمد ةيالول ةعبات
 ددعلا اذبم ةلص ىلع ناك نذإ لصنقلاف .نانبل لبج نوؤش ىلع فرشت ةيالو
 دحاو لك عم دوو ةقادص تاقالع داجيال ىعسي ناكو .نيفظوملا رابك نم

 هيلإ جاتحي يتلا فورظلا ينو .هب قلعتت يتلا نوؤشلا يف هنم ديفتسيل «مبنم

 لسري «لصنقلا لوصول يلاتلا مويلا ةحيبص يف هنأ ةداعلا ترج دقلو
 نايعأو نيفظوملا رابك نم امهريغو «يضاقلاو اشابلا ةيحتل هنامجرت ريخألا اذه

 ًابئان ةلاحلا هذه ين اشابلا نيعيف «نيتلايإ مكح دحاو اشابل ملسي نأ ًانايحأ ثدحي )١(
 .(ملستم)» بقل ىطعيو نيتعطاقملا ىدحإ ةرادإل هنع

 قزطم 8 8هدويقم, .8 :8,٠

 (2) 0'ةوبأوناي. الا. ه8: 22-429 هز

 (3) اطل. م: 2. )25

 1١79. ص .ريتسجاملا ةلاسر . .ةيروسل ينايثعلا حتتفلا (5)

 إذ"



 ريارحو سفانط نم فلأتت تناك يتلا ,ةداتعملا ايادهلا مهل مدقيو «ةنيدملا
 . ناكو . ىرخأ ءايشأو يدقن لامو'  خوجو تايبرمو ةوهقو ركسو 0

 .ةلماجملاو ركشلا تارابعب هيلإ نوثعبيو. ءانسح ًالوبق ايادهلا نولبقتي ءال
 نولسري اوناك مهنإف .مهيلإ لصنقلا اياذه لوصو نم ةريصق ةرتف 0
 هباحصأ فقي ؛رمزو لبط ايادحلا هذه قفاري ناكو .«هيلإ ايادهلاب مهلسر
 يفو .«©"ةريغص اياده وأ لاما ضعب مهحنمي ىتح «لصنقلا باب ىلع
 ةيحابصلا ةالصلا لصنقلا رضحي نأ دعبو «0يلاتلا مويلا يف وأ :مويلا سفن
 عيمج يتأيو .(9ةنيدملا يلاول هترايز يف هبحاصتل اهوعدي هنإف ىهتمأ دارفأ عم

 بكوم يف عيمجلا جرخيو مهب ايث لمجأ نودتري مهو «ةيلصنقلا راد ىلإ راجتلا
 تاعبق مهسوؤر ىلع اوعضو دقو ,«©ةيلصنقلا ويراشكنإ همدقتي ١ يمسر

 تنيز .مادقأ (0) ةدحاولا لوط ًايصع مييديأ يف اولمحو «تالافتحالا
 ,ةيراشكنإلا نم تاوطخ عضب لَقَو .نينثا نينثا اوراسو , جاعلاب اهضباقم

 ءارفص رارزأب رمأ ًاناطفق ىدترا دقو .(اهصاوق) ةيلصنقلا بجاح ريسي
 سونبآلا نم ةليوط ًاصع هدي ينو هعبتت ضرألا ىتح ةيلدتم ماكأو «ةبهذم
 (هقبالقب اهمعتو ءأرخاف اسبل دقو نانامحرتلا يتأي مث .«©ةضفلاب ةمعطم

 (1) 0'مرلالوناك, ٠١ 8: 348 - ال, 5: 1 ١) م(

 اديص لصنقف . بلح نع هركذامو ءاديص نع «ويفراد» هركذ ام نيب فالتخا كانه
 برقألاو .نوئدابلا مه ةلودلا وفظوم ناك بلح يف امنيب ايادهلا لاسرإب أدتبا يذلا وه
 .بلح نع هركذ ام ةيبرعلا ةفايضلا قطنم ىلإ

 (2) اطال. ال. م: 1 ةفز

 «ويفراد» اهكرت امنيب ءايادملا لاسرإ موي سفن يف يلاولا ةرايزب اديص لصنق ماق دقل (9)

 !طا0. /. 5: 521. , يلاتلا مويلل لصنقك

 يسنرفلا لصنقلا ررق دقف ملسفم امنإو «ويفراد دوجو ءانثأ ,لاو بلح يف نكي مل امل (4)
 (ه) اأو. ال. م:522  .هماقمو هردق عم بسانتي ال ملستملا نأل .طقف يضاقلا ةرايز

 (1) اماه. 5.1. 5.349. .نينثا اديص يفو (4) بلح يف مهددع ناك (5)

 .ةسنرف كلم راعش ةجودزملا قبنزلا ةرهز اصعلا ةيابن ىلإ ؛ويفراد» فاضأ دقل (5)

 1 2طاو..ال, )6(
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 بلح يف مهددعو .مدخلا امههيليو .|امهلمع زمر يهو «نيلبزلاب ةالحملا

 ريسيو .نينثا نينثا نومدقتيو . ةينولوبلا مهتاعبق عم رمألا اودترا .ةعبرأ

 «هلوصو لبق رفاس دق هفلس ناك اذإ ةهدحوزريسو (لصتقلا اعيع التم كو

 يمسرلا هسابلب لصنقلا نوكيو ا دوجوم ناك اذإ فلسلا اذه هقفاريو

 ةداع تناكو ةمآلا لصنقلا فلخم ىشَتو . . .ًاقباس هيلإ انرشأ دق انك يذلا

 باون ةيلصألا ةمألا ةمدقم يف ريسيو .(01هل ًاماركإ اهيلع ةيمحملا ةمألا مدقت

 . عانصلاف «راجتلاف .ةمألا باونف ءلصنقلا راشتسم مث :27لصانقلا

 ,تاقرطلا تناكو «(ةمظتنم تاوطخبو «نازتاو ءطبب مدقتي عيمجلا ناكو

 لك نم نوعرهب نيذلا نيجرفتملاب اهموي جعت لصنقلا بكوم اهب رمي يتلا
 رقم ىلإ لصي ىتح ماظنلا ادع ًارئاس بكوملا لظيو «هتدهاشمل بوضو جف

 قولا

 هييبحي يذلا يتافيرشتلا لبق نم يارسلا باب ىلع لصتنقلا لبقتسيو

 37 نودوقيو «ةماقلا يبصتنم سرحلا عيمج فقيو «هتيلاج دارفأو وه

 ناك ثيح ريبكلا ناويدلا ىلإ مث .«© ًالوأ هليكو يأ ءاشابلا ايخيك ىلإ

 ىري نأ درجمب ناكو .ةعساو ةكيرأ ىلع هناكرأ نم نكر يف اشابلا سلجي

 ةبطصملا نم لصنقلا برتقي امدنعو .ًافقاو هرظتنيو هسلجم نم ببي لصنقلا

 ةيطبإ تحت نم هناعفري اناك نيفظوملا نم نينثا نإف ءاشابلا ىلإ اهيلع دعصيل

 .هءاذح هل علخي هنم مداخن مدقتيو «ءاقترالا ىلع هادعاسيل ,مارتحاو قفرب

 فلعلب لصنقلا ىلإ هدي اشابلا مدقي نأ وه «ةيحتلا يف ةعبتملا ةداعلا تناكو

)01( 
 (1) 0'ةمياونا«. ال, 5: 2

 (2) اجا. ال. ظ: 9 . ةيسنرفلا ىلع ةيدنالوم لا ةمألا ويفراد مدق (؟)

 (3) زامل. ٍ .نوردنكسإلا يف لصنقلا بئان ويفراد قفأر (")

 (4) اطال. 2(

 عم لدابتو .هلمع ةعاق يف بكوملا ايخيكلا لبقتسا دقو .اديص يف اذه ناك دقل (0)

 .اشابلا لعفي امك «حئاورلاو تابرشلا ةوهقلا هل مدقو .ثيدحلا لصنقلا
 (5) 1طال, ٠١ ص: 9

 7ك ؟



 : ىلع هتلابق -لصنقلا سلجيو .هتكيرأ ىلع اشابلا سلجيو ..«”اهلبقيل فرظو
 راجتلا ىقبيو .«9هتيب نم هرضحي لصنقلا ناك ,رمحألا خوجلاب وسكم دعقم
 راوج ىلإ لوألا نامجرتلا فقيو . مارتحالا يف ةدايز ةسلجلا ةليط نيفقاو
 نأ لصنقلا اشابلا يّيحيو .تاملك عضبب اشابلا ةيحتب أدبيف «لصبقلا
 لااا ةقادصلاو ةراجتلاك « يحاونلا فلتخم لوح ثيدحلا روديو . . عفرتو

 ىلإ فقي ناكو . ةراجتلل ءيسي ام لك داعبإو دولا تالص نيتمت يف ةبغرلاو

 اوسبل ًاباش نيسمخ نم برقي ام ةعاقلاب طيحيو يلوم راك انقابلا ناوح
 اوكش ةفرخزم ةمزحأب مهروصخ اوطاحأو , خوجلا «رتس»و رخافلا ناتاسلا

 اشابلا نالغ مه ءالؤهو .بهذملا يضفلا ضبقملا تاذ مهرجانخ. اهيف

 عضولا وه اذه نأ ذإ  مهبناوجب ٌقصتلت داكت مهيديأو نوفقي اوناكو . هسرحو
 : طن انف مهفوقو يف نومزتليو - كارتألا ىدل بدؤملا مشتحملا

 .نمو هنم نانثا برتقيو .هفقوم نم مهضعب قلطني ءاشابلا نم ةراشإبو
 مدقتيو «امهبكر ىلع اهنارشني ةريبك ليدانم اهل نامدقيو «مارتحا لكب لصنقلا
 هسفن ءيشلا ميدقت ىلع نورخأ لمعيو «ةوهقلا نم نيجانفب نارخأ نانثا

 ءانثأو .بهذملاو نوهدملا بشخملا نم ناوص ىلع ءاشابلا يفظومو راجتلل
 مث .ةقاشرو ةفخب ليدانملاو ةغرافلا ةوهقلا نيجانف عفرت تناك ثيدحلا

 ربكأ ءنيلسروبلا نم ةديدج نيجانف عم ةديدج ليدانم ةهرب دعب نورضحي
 عيمجلل ميدقتلا يرجيو .رطعملا نوميللا زيصعب تألتما دقو .ةقباسلا نم
 نورضحيف نالغلل اشابلا ريشي .ةريصق ةرتف دعبو .اهسفن ىلوألا ةقيرطلاب

 . نم نانثا مدقتيو .ناذئتسالا ةرورضو «ةلباقملا ءاهتنا ينعي اذهو .روطعلا
 ىلع لصنقلاو اشابلل نامدقيو «لاقتربلا رهزو درولا ءام نم نيقيربإب ناملغلا .

 نابو .هتيحلو ههجو اهب حسمي ؛هيدي يف ةيمك اهنم لك لوانتيف «يلاوتلا
 ةريبك ةعطق لصنقلاو اشابلا نم لك سأر ىلع .نارخا نامالغ عضي دحاو

 (1) طوممو م. الام: 5 0 ش )0ع(

 (2) 8بووما. ل1. 8: 20 - 0'ممياوم#ب الا م: 4 ش ْ )0
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 اهيف قرحي « شامقلا تحت ةرخبم كيرحتب نارخآ نانثا موقي امنيب «شامقلا نم
 نكامألاب ةيوقلا هتحئار قلعت يذلا ءدنملا نم دراولا ةامؤو ريصلا .بشح

 «مارتحاو ةفخب راجتلا عم نورخا مدخ اهرركي ةيلمعلا سفنو .ةللبملا
 . باجعإلا ىلإ ناوعدي

 هيطعيو ,فارصنالل ًايهتي لصنقلا ىري امدنع هسلجم نم اشابلا ضبغيو

 نعت مدقتي اهدنعو .ناقرتفي .ةقادصلا رهاظم لدابتو اياحت ةدع دعبو ؛هدي

 نوقلطي .ضيبألا سقمدلا نم ةرتس لصنقلا فاتكأ ىلع نوعضيو ناملغلا

 ناويدلا نم لزنيو ءاشابلل لصنقلا ينحنيف (")(ناطفقلا» مسا اهيلع

 .هءاذح هناسبليو ,دوعصلا ىلع هادعاس نيذللا نيفظوملا سفن ةدعاسمب

 لضفأ هذهو ءهتمع ىلإ هدي عفرب اهدري يذلا اشابلل ىرخأ ةءانحناب موقيو

 هب لخد يذلا ماظنلا سفنب بكوملاو لصنقلا جرخيو . كارتألا اهب موقي ةيخت
 .بكوملا نومدقتي نيذلا مه ةرملا هذه يف اشابلا ةيشيواج نأ ادع ام

 ايادحلا مهل مدقت نأ دعب ةمجارتلا مهفرصي ثيح «هلزنم ىلإ لصنقلا نولصويو
 اشابلل مهمارتحا نومدقي اوناك ةينامجرتلا نأ ىلإ ةراشإلا نم دب الو . ةداتعملا

 اشابلا نم ةميرك ةتفل ردصت تناك املكو . هّيرتس مك ليبقتو. «همامأ عوكرلاب

 ةيلاجلا راجت عيمج ناكو . ةقباسلا تاكرحلا رركي ناك نامجرتلا نإف «لصنقلل

 .هعم ءاذغلل ىقبي مهنم ديري نمو «ةلباقملا دعب هتفرغ ىلإ لصنقلا نوقفاري

 لوألا نامجرتلا يدبي اشابلا ناكو :(9مهتويب ىلإ نورخآلا فرصني انيب

 .(2ةءابع هل ةأفاكم

 ةهباشم تارايزب موقي لصنقلا ناك «ةيلاتلا مايألا ينو ءرهظلا دعبو

 لبقتسا يتلا ماركإلاو ةوافحلا رهاظمب لبقتسي ناكو .دلبلا نايعأو يضاقلل

 ءارف نم ًافطعم ةداع تناك بلح لصنق ىلإ ةمدقملا ةيدهلا نأ «لسار» ركذي )١(

 (1) 8انوعهلا. ٠١ 5: 1 . نيمرهلا

 (2) 6'"ظيحبأواناك. ٠١ 5: 349 -353 - ا قمم: 25-522 ةفز

 (3) ظانوؤولا. ٠١! ظ: 2 20
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 نرقلا رخاوأ يف تعؤنت دق ةفايضلا نأ رهظيو .اهلثاي ام وأ ءاشابلا دنع اهب
 دق ريخألا اذه نأ «يضاقلل هترايز يف ركذي (ويفراد» نأ ىتح ءرشع عباسلا

 : نرقلا يف «لسار» اهيلإ فيضيو «7تابرشلاو ةوهقلا بناج ىلإ غبتلا هل مدق
 لبقتسي انيح .يضاقلا نأ ريخألا اذه ركذيو .«ركاكسلا رشع نماثلا

 لالخ ذختيو ءلصنقلا يسرك نم ىلعأ ةكبرأ ىلع سلجي ناك .لصنقلا
 تابطرملاو ةوهقلا مدقت الو. ءاشابلا نم.رثكأ ًادعابتمو ًايمسر ًارهظم ةلباقملا
 «ةيحانلا هذه ىلإ ًادبأ وىيفراد» رشي مل نيب .©طقف لصنقلل الإ ةفايضلاو
 يف ةبرغتسم ودبت دق ةثداحلاو غبتلا هل مدق يضاقلا نأ ىلع دكأ هنأ الإ

 .ةينيدلا طاسوألا يف ةصاخبو ءابراحم لازي ال ناك نيخدتلا نأل «عقاولا
 وه هنأل «يضاقلا عم ةنسحلا هتالص ىلع اصيرح ةقيقحلا يف لصنقلا ناكو

 ىلإ ةفاضإلاب اذه «يرهوج رمأ هب هفارتعاف «هنييعت ةءارب هل لجسي يذلا
 . تازايتمإلاو ءاضقلا صوصخب هب ىرخألا هتاقالع

 .اهلقأو تالباقملا لوطأ كرمجلا نيمأ وأ «.«لّصحملا» ةلباقم تناك دقلو

 تافايضلا 'مارتحاو بدأب هل مدقتو «ناويدلا ىلع سلجي لكلاف «ةيمسر
 هتمأ ءاضعأو «ًاليصأ ًاداوج لصنقلا يدبي «ةلباقملا ءاهتنا دنعو «ةداتعملا
 'لصنقلا ةيده تناكو ءةرشابم ةيدحلا لصنقلا دريو .(©9ةرحخاف ليدانم

 ْ .«©”شرق )٠٠١( ةميقب يسنرفلا

 وحن. (ةجقب) ةرص لصنقلا ىلإ لسري ناك ,يرجت ةرايز لك دعبو
 ازيرطت ةزرطم لاورسلل ةكدو «ريرحلا نم ةيلخاد ةسبلأو '«ةيفيص ةءابع
 هذه ىلإ فاضي ناكو .«ًليدنمو اين ًٌءاذح يأ ًاروشخش) العنو ,ًاليمح

 (3) 8" ةصياون ال, 8: 524- ظانههملا. 11. 8:0 ١ ش 01

 (2) 8ابوعهلا. !ا 8: 20. لوألا يف اهب ةفايضلا يتأتو (7)
 (3) اها. !|. مم: 21 - 2 : 2 ' ٠

 .(4) اهأ0. 1١) 5:22 - 0هياود - مانع 1 ش ©613]

 (5) 6هماقو - مدان, 8: ْ 2(

 .(8) 8838من 0 مب 22 5١)
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 طويخب زرطم غبتلل سيكو .ءكمسلا نس نف ةيحلل طشم ًانايحأ ةيدهلا
 .(©7لصنقلا مدخن عيمج ىلع «شيشاقب» عزوت تناك امك «بهذلا

 . نم لوألا عوبسألا ءانثأ لبقتسي ناك لصنقلا نإف تالباقملا هذه دعبو
 مدقي ناكو .©0اشابلا ادعام مهراز نيذلا نييمسرلا صاخشألا .هلوصو
 ْ «9هتبترم بسحب هلماعي امك هتقيرط ىلع لك ؛مهنم دحاو لك ىلإ ةفايضلا
 . هنأل ءاصاخ ًامامتها ٍلصانقلا اهب متبي يتلا تايصخشلا نم لصحملا ناكو

 لبقتسي ناك هنإف مث نمو «عئاضبلا غيرفتو كرمجلا تايلمع ىلع فرشملا
 . شايقلا نم عطق ةدع اهنمو «ةريثك اياده هفارصنا دنع هل مدقيو .ةماخفب

 ةكرش تناك يتلا كلت نم ًايزيلكنإ ًافطعم هيدهم يزيلكنإلا لصنقلا ناكو
 ةعاس هل مدقت ةسنرف تناك امك .(© نيفظوملا ءاضرإل ًايونس اهلسرت تنافيللا

 لبق نم ةئسلا يف ةرم رازي لصنقلا ناكو . «* ًاشرق نيسمخب اهتيمق ردقت
 . هنامجرت ةطاسوب هذه تارايزلا دري ناك هنأ الإ .ةيراشكنإلا اغآو نيفظوملا

 لصنقلا نإف , ىحضألاو رطفلا دينع ةصاخبو ,ةيمالسإلا دايعألا.يف امأ
 ٠ نم مهريغو ةلكسإلا يف ناويدلا ءاضعأ ىلإ ةثنبت تاقاطب لسري ناك
 5 تاذ ايادهو «تابورشملاو ركاكسلا نم ايادهب ةيوحصم . .تاوغألا

 طيس لصألا نيظوملل بكأ
 اذه يف اهلك يرجت ةلكسإلا يفظوم عم لصنقلا تالاصنا نكت ملو

 نوكي مهضعب ناكو «ليللا ءانثأ يداع روازت متي ناك امنإو ؟يوسرلا ربا

 " م) 0"ةعاؤسو, ا/. 8: 1 . 00 : ١

 ”ىوس نيفظوملا نم ةرايزلا دري دحأ الأب رغم نماغلا نرقلا ف «لشار» ركذي (؟)
 ش د ش

 (2) 8نووماا. 0 :8 1١
 .(3) 8'ممساوس«. 1. 8:354 00000 0 ا ش 2

 : 4 (5) : هيفففاا“ لل 8:22 ْ من ا (5()06)
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 .هلعف ام اذهو .ىرخألا ةمكاحلا تائفلا عم وأ ءاشابلا عم ةيقيقح تاقادص
 ءرشع عباسلا ترقلا نم يناثلا فصنلا علطم يف اهمكاح عم اديص لصنق
 هل هتارايز نم فعاضي ناكف ...(0)هتمأ ةراجت ميعدت ىلع هدعاسي يكل كلذو

 لكشلا اذبيو .ىضاقلا نيبو هنيب ةيدرف تالص دقعل ىعس اك «وايادهو
 ريفسلا ةقالع نم قوأ يه .ةماع ةروصب لصنقلا عم اشابلا تاقالع تناك
 يف لصنقلا عم شيعي ةالولا ضعب ناك لب ,مظعألا ردصلا وأ ناطلسلاب
 تالفخو بدأملا هل ميقيو .هتيلاج دارفأو وه اليل هفيضتسيف «ماثوو دو

 نات ةيرحب عيمجلا عينا تاءاقللا هذه لذخل ليللا راتخيو«ءانغلاو صقرلا .

 .«”رابغلا يف امم

 ءيجملاب ةيبنجألا ةمألا بابشل 3 ناك «لافنركلا ديع ءانثأ هنإ لب .
 ةداع عبتت تناك يتلا صصقلاو يهالملا همامأ ليثمتلاو «نيعنقم هيدل
 نيب طباورلا ىوقت تناك نذإ ةيليللا تالصلا هذهف .«7بارشلا تالفحب

 « بلح ىلإ ًاللصنق دفو امدنع اويفراد» نإف اذلو ,ةمكاحلا تاطلسلاو لصنقلا '
 ررق هنإف - يلاولا نود هلال ايسر ملستملا ةرايز هماقمب قئاللا نم ري 1

 . مهعم هتاقالع معديل اليل نايعألاو نيفظوملا ةيقبو وه هترايزب مايقلا

 تابورشملاو ذيبنلاو ءاشعلا هل مدقو .ةوافحب ملستملا هلبقتسا نأ دعبف العفو
 عمتجملا نأ ودبي نكلو .(*ةماه ة ةيئاضق ةيضق لح يف هدعاس هنإف «ايادخلاو 3

 .©©0تارايزلا كلت لثم ىلإ اضر ةرظن رظني نكي مل

 . 7 (0) 6 مصتاونام |. 8 ا ْ 01(

 (2) اطال. /. هب 550 : | 7 )2

 (3), (4) : اطال. ا: 6: 0 | | (4) .(5

 (5) اطال. ال. صص: 581,533 3 ش )0(

 هبرض ةمهتب  ينورام يحيسم وهو  نيميقملا نييدنالوهلا دحأ مداخ ىلع ضبق دقل

 جارفإلل ملستملا ىدل «ويفراد»| ىعسو هدي ةضبق عطقب يضاقلا هيلع مكحف ءاملسم

 ملستملا لسرأو .تقولا ضعب ثويعلا نع هيفخي نأ ىلع هل باجتسا هنإف للعفو ءهنع
 ش .مهتملا دض نودملا رضحملا قزميل اشرق (”0) غلبم نامجرتلا ىلإ

 (8) اأو. ا/. 5: 3 0 3) ١

 ْ ,,ى1/



 فلكت تناك ةصاخلاو ةيمسرلا تالباقملا هذه نأ ,نم مغرلا' ىلعو

 اهنأ الإ «مدقت تناك يتلا ايادحلا ببسب ًاريثك الام ةيبروألا تايلاجلا

 تناك نيذلا .دالبلا لهأ نيب تايلاحلا هذهل ةياعدلل الام تناك اهبكاومب

 يف ايادهلا تناك ةقيقحلا فو .")اهتماخفو بكاوملا كلت ةسأ مهشهدت

 تناك دقف «ةيبروأ ةيلاج ةيأ تاقفن نم ادني ًاماه ادع ةيروس تاالاكسا

 هتدوع وأ .مكحلا ىلإ هلوصو دنعو ءهل لصنقلا ةلباقم ةبسانمب اشابلل مدقت

 تناك | .ةصاخلا تابسانملا فلتخمو دايعألا يفو «بايغ دعب ةنيدملا ىلإ

 رطفلا يديعو ناضمر ءانثأ ةصاخبو ةلكسإلا يفظوم نم نيريثك ىلإ لسرت
 تابورشملاب تايلاجلا بلاطت تناك اهسفن تاطلسلا نإ لب. . ىحضألاو

 حلاصل هب تماق لمع ىلع امل ةأفاكمك «ةريغصلا ايادملا فلتخمو ءركاكسلاو

 ًاعشج ناك تاوشابلا ضعب نإ لب .«0لمعلا اذهب مايقلل طرشك وأ «ةيلاجلا

 هبصنم همالتسإ دنع ال .هل ايادملا ميدقت ةرورضب بلاطي ناك هنأ دح ىلإ

 ءاضيأ ةنيدملا نع اهيف بيغتي يتلا تارملا لك يف امنإو .بسحف دايعألا يفو

 نماثلا نرقلا فو . ماموي نيرشع وأ رشع ةسمخل بيغتلا ناك ولو ىتح

 ايادهلاب نوفتكي اودوعي. ملف ءاّعط .اشأو ًافرت رثكأ تاوشابلا ادغ ؛رشع

 نم سفانطو ةيبهذ تاعاس نوبلطي زمأ لقأل اوعرش امنإو «ةداتعملا
 اهودجو اذإ اهدر ىلإ رمألا مهب لصو لب ةبهذم ةيريرح ةشمقأو ««نالبوغلا»

 ,.(© ةيفاك ريغ

 (1) 8ان5دوواا. (1) 2 :2 ١١٠١

 (2), (3) 6طقناوو - 8وباكب 2:51 -2 (”) .(5؟١

 (4): اطال. ش ١)

 , ترج ةلئامم ثداوح كانه لب «طقف رشع نماثلا نرقلا ىلع ًارصتقم رمألا نكي مل
 امنإف اديص يف نيدلا رخف دافحأ نيريمألا جاوز دنعف .رشع عباسلا نرقلا يف

 هنأ ةطاسولاب لصنقلا اربخأو ءامههجاوز ةبسانمب ةيسنرفلا ةيلاحجلا نم اياده ابلط

 ناتاسلاو خوتلاو للملا نم ةريبك ةيمك لسري نأ هيلعف |هتياحب عتمتي نأ .دارأ اذإ

 ةيبهذ ًاعطقو ٠ عومشلاو تايبرملاو ركسلاو ةوهقلاو تابورشملاو (بعذلا راكوربلاو
 ع ةمألا تعفدو .اهمهل هترايزل ةرورض الف ءاهافصو اى ةيدهلا نكت م ذإو ةينابسإ
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 .«امزاخ ًافقوم فقت نأ تايلاجلا لود تلواح 0>هذه ايادحلا تاقفن مامأو
 «(م15174 ةنس بآ )7١ ةيروس ةيلصنقل مظنملا نوناقلا يف ةيقدنبلا تررقف

 ببسب ةريثك تاقفن ىلإ ةلودلا رطضت ال ىتح «لصانقلا رييغت نم دحلا
 ايادملا لوبق ترظح اهك «ةرم لوأل هدوفو دنع لصنق لك اهلمحي يتلا.ايادلا

 اهلصانق ةسنرف تصوأ كلذكو .(7لثملاب درلا ىلإ رطضي ال ىتح .«تابهلاو:

 .«ةبيرضلا نم عونلا اذه نم صلختلا يف ًايدج تركفو ءاهنم لالقإلاب
 ءابنم مهقيض نم مغرلا ىلع لصانقلا نكلو .ةمألا دبعتسي ناك يذلا
 نمو .تاضوافملا طيسبتو «تابوعصلا ليلذتل ةليسو اهيف نوري اوناك مهنإف
 نيميقملا نيب مهافتلا نسحو ةقادصلا ةيذغت يف اهرود بعلت ترمتسا مث

 .نيينامثعلا تالاكسإلا ماكحو نييبروألا

 م0'ةم/اونا#. .٠ 391-58:390 . ءافجب تلبوق كلذ عمو شرق )٠٠٠١١( اهل انمث

 يف ةمدقملا ايادملا ةيف ددع اي 2ماا/59 ةنس بلح يف ةسنرف لصنق مدق دقل )1١(

 .اهبنع ةروص هذهو ءاهتميقو ؛ةنس ىدم يف ةمكاحللا ثاطلسلا ىلإ بلح :

 شورق ٠١  دايعألاو ناضمر يف ةلودلا يفظومل اياده

 اشابلا لوصو دنع تايولحو ناتاسو ةشمقأ

 ' اشرق ”ه٠  .تارم ةدع رركتي نا نكمي اذهو

 اشرق م٠ - لصنقلل اشابلا هادهأ يذلا ورفلا نم فطعم لباقم اياده

 ًاشرق 117١  لصنقلل اشابلا اهادهأ يتلا سبالملا فلتخم لباقم اياده

 شرق ٠٠١  ىضاقلا لوصو دنع اياده

 اشرق 1١  لصحملا نييعت دنع اياده
 اشرق 50  لصنقلل هترايز دنع لصحملل ةعاس

 . .شرق ٠٠١  لصحملا نم مدقملا ناصحلا لباقم ةشمقأ

 شرق 0٠٠  مهنييعت دنع فارشألا بيقنو ايخيكلاو رادرسلل اياده

 شرق 4/8١  دايعألاو ناضمر يف نيفظوملا فلتخمل ركاكسو تايولح

 شرق 6٠6١  .نوردنكسإلا يف ركاكسو تايولحو تابورشم

 ًاشرق / عومجملا
 68085 - مالا. 2: 1

 ١, 4 (3ال. 8عرعطوأ. ظن 51. ذه )2(
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 مل «تايلاجلاو لصانقلاو تالاكسإلا يف ماكحلا نيب تالصلا نكلو
 تاسكاعملا نايحألا مظعم يف اهبوشت تناك امنإو :ةقادصو أّدو اهلك نكت

 لوصحلا طقف فدهتستل نكت مل يتلا تامارغلاو صلبلا ًاريخأو «تافالخلاو
 تابوقعب نوكت ام هبشأ تناك اهنإو  اًمئاد نوخرؤملا اهللعي امك  لاملا ىلع

 دالبلا ديلاقت ىلإ اوؤاسأ ام اذإ بناجألا ىلع ماكحلا اهقبطي ؛ةرشابم ريغ
 ةاضقلا م بناجألا“ ءالؤه لصانق ىلإ ءاضقلا ميلست نأ ذإ ..اهتاداعو

 قيبطتل ًاقيرط تامارغلا تناك مث نمو «مهيلع ةرشابم ةطلس ةيأ نم ةالولاو

 ءالؤه تافرصت يف مهرظن تاهجوب فيرعتللو «ةيولسملا مهتطلس
 دق مهضعبب ينأكو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ضرألا ىلع مهتماقإو «نييبروألا
 ءاهديلاقتو دالبلا تاداع مارتحا ةرورض نييبروألا ءالؤه ىلع ضرفي نأ دارأ

 .ةيراجتلا ةايحلا ثحب يف الصفم تامارغلا تسرد دقلو .«١اهب ديقتلاو لب

 دده اهضعب نأ ىتح «تايلاجلا عيمج اهب .تجض يتلا ىواكشلا تظحولو
 نكلو .«”اهداصتقا فاعضإو .ةلكسإلا راقفإو هتراجت فاقيأو باحسنالاب

 قيرطلا يف رام وهو قصب اديص يف اي ًاخابط نأ ثدح :ةلثمألا ضعب٠© )١(

 نأ الإ أشرق هل عفدو هل رذتعاف ءاضرأ ماني حالف ةيحل بيصي هقاصبب اذإو . ماعلا

 رمألا اوكتشا «ةصاخ ةمرح 3 ةيحلل نيذلاو ةيدالإ اوهش نيذلا نيملسملا

 طسوت لصنقلا نأ الإ هتقزوخ وأ ًايح خابطلا قرح اوررقو ةدلبلا تجضو « مكاحلل

 0'عمباهنا ااا 8: 2 .ركيإ (60) عفذب اجنو رمألاب

 نع يلاولا بئان عم ملكتي اديص يف نييسنرفلا ناخ يف لصنقلا ناك نأ ةرم ثدحو
 هنيب لصفي الو ,حطسلا ىلع هزنتي راجتلا نييسنرفلا دحأ ناكو .لامعألا ضعب

 ريغ توص هنم جرخف «لاورسلاو صيمقلاب ناكو ءريصق زجاح ىوس اهبغيبو
 ههجو رفصاو توصلا عمسف كاذنا هديب هتيحل طشمي ايشخيكلا ناكو « بحتسم

 «نيملسملا ىدل ةريبك ةناهإ ربتعي ثدح ام نأل قعص هنأكو «.ةعرسب هذي بحسو

 ةيسنرفلا ةيلاجلا لك ىلع ءايفقلاب دده يذلا يللاولل رمآألا ىكشو لصنقلا ةأجف كرتو

 اماه. ارا. مم: 212-244 ٠ 2 .لاملاب تابوعص دعب ةيضرتلا تمتو . .اهلاومأ ةرداصمو

 (2) ا/.١ 5'قمئاونع ال. 5: 579 - الإ. 6: 5 *: (5

 /١/8008 / 0م. 61. !هالعم له 16. 08 ةلمامتأ... ةمزللع, 9 ا4قبق 4 (ةصصمقاعع)
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 الإ ءةقحم تناك تاوشابلاو ماكحلا دض ىواكشلا ضعب .نأ نم مغرلا ىلع

 ةنوآ نيب ءاهريثت تايلاحلا تناك يتلا ةيبصعلاو .جيجضلاو بخصلا نأ

 ةلودلا ىلع طغضلل وأ ءابتاموكح ىلع ريثأتلل امإ ءاهيف ًاغلابم ناك «ىرخأو
 تايلاجلا تاقالع حضوأ نيح «لسار» فصنأ دقلو .اهسفن ةينامثعلا

 ةايحللا يه «روازتو حرمو مالسو ءوده ةايح ْنإ» :لاقف ةمكاحلا تاطلسلاب

 ةلماعم نم ولخي ال رمألا نكلو .تالاكسإلا فلتخم يف تايلاجلل ةيعيبطلا
 ناك اذلو .تازايتمإلا دونب ضعبب ديقت مدعو «تاوشابلا ضعب نم ةئيس
 رمألا يف عجاري , تازايتمالا| نعو هتيلاج نع عافدلاب مزلم وهو ءلصنقلا

 ىلإ هاوكشب هجوتي هنإف ةايبح لحي ال امدنعو «ةلوؤسملا تاطلسلا

 حلاص يف تددعتو ترثك ام اذإ ىواكشلا نوكت. الو . . .ةينيطنطسقلا

 نولضفي ةالولا ناك ببسلا اذهلو . هناكم لولحلل هوسفانم اهلغتسي ذإ «يلاولا
 ءالؤه دعتبي نأ ةطيرش مالسبو «تايلاجلاو لصانقلا عم دوب اوشيعي نأ
 لخدت ال يتلا «ةيلخادلا نوؤشلاو «ةماعلا لامعألا يف لخدتلا نع مهرودب

 | 0 .«)«اهب مهل ةقالع ال يتلاو ,.مهتاصاصتخا قاطن يف

 ناكس نيبو «ماشلا دالب ين نييبروألا نيب تاقالعلا نم يناثلا عونلا نإ

 نيب تاقالعلا تناك اذإو .هسفن بعشلا نيبو مهنيب تاقالعلا يه «دالبلا

 تمسر دق «ةيبروألا تايلاجلاو .تالاكسإلا يف ةيناثعلا ةمكاحلا تاطلسلا

 لماوع اهيف ترثأو «ةبوتكم ةيمسر دوقع يهو :تازايمألا ىربكلا اهطوطخ
 تناك تايلاحلا كلتو بعشلا نيب ةقالعلا نإف ءاقباس اهيلإ ريشأ ةديدع

 دونب نكمتت ملو .دوقعو تادهاعم اهيف رثؤت مل ,ةيوفعو ةيئاقلت ةقالع
 ةلماعمو كاكتحا يهف .اهب مكحتلا وأ اهبلاوق يف اهديمجت نم تازايتمالا

 قافتالا اهيف رثؤيو ةقالعلا هذهريسي ناكو .ذفنت ملوأ تذفن دونب ال ,روعشو
 :ةبسنلابف . ةفلتخملا ناكسلا رصانعو ؛«نييبروألا نيب نيدلا يف فالتخالا وأ

 .ددعلا ةليلق ةعامج مضي ةيروس يف بعشلا ناك نيدفاولا نييبروألا ىلإ

 (0) 8نوعفاإ. ل١1 2: 6 0-5 2ع(



 نيدت ددعلا ةريبك ةعامجو «- بهاذملا تفلتخا نإو مهلثم ةيحيسملاب نيدت

 ىلع نويبروألا قلطأ دقلو . اهل ًانيد ةيدوهيلا تذختا ةريغص ةئفو , مالسإلاب

 مه نيريخألا ءالؤه نأ رابتعا ىلع ««كارتألا» مسا ةماع ةفصب نيملسملا

 ةعاجللا بلق يف اوزيمي مل مهنأ ينعي ال اذه نكلو .نورطيسملا ماكحلا

 ناكرتلاو برعلا نيب هويفراد» قّرف دقف .لصألا يف ًافالتخا ةيمالسإلا
 . اهديلاقتو ةيعامتجالا اهتاداعو «ةدج ىلع ةئف لك لاوحأ سردو .داركألاو

 رطيست ًايئادع ًاروعش ًاعيمج نيملسملا هاجت نييبروألا روعش ناك دقو
 طحت نأ لبق ةبروأ نم مهعم امهولمح نيفد دقحو :«ةيفخ ةميدق ءاضغب هيلع
 هتدح نم ففخت مل بصعتملا روعشلا اذهو .ماشلا دالب ضرأ مهمادقأ

 ررحتلا الو ؛ةثيدحلا روصعلا علطم .يف ةبروأ اهتأر يتلا ةيركفلا ةضبنلا
 ججأت يذلا روعشلا سفن يقب لب .ةحوتفملا ةديدجلا قافآلا الو ,ينيدلا
 يذلا هسفن وهو «ةيبيلصلا بورحلا ىلإ ةبروأ عفدو « ىطسولا روصعلا يف

 مهعباتو ؛بيذعتلاو فنعلاو داهطضالاب «ةينابسإ يف نيملسملا برعلا قحال
 قيرط فاشتكال مهتقاس يتلا عف ةاودلا .نم ًاعفاد ناكو «ةيقيرفإ يلاش 7

 سفن كلذك وهو «نكر لك يف نيملسملا ةبراحلو حاصلا ءاجرلا س
 «يدنهلا طيحملا يف نيملسملا برعلا نويلاغثربلا هب براح يذلا 1
 دقلو . ةيبرعلا ةريزجلا بونجو .يبرعلا جيلخلا ةقطنم يفو دنملا ضرأ ىلعو
 ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا:يف « يئادعلا ينيدلا روعشلا اذه جزتما
 ضبقي ناك يتلا ةيراجتلا ةورثلا تا .ةهرش ةيرامعتسا ةبغرب

 .نوملسملا ءالؤه اهيلع

 ىوس نييبروألا يف نوري ال اوناك ماشلا دالب يف نيملسملا نإف لباقملابو

 ةرطيس اهنإو ءًابحو ًامالس اهيلع اوشيعيل ال مهضرأ اوطبه ؛نييحيسم ةجينرف
 ,©:ةيشخلاو راقتحالا نم ًايزم تناك مهيلإ مهترظنف مث نمو ءًاباصتغاو
 (1) 5'قصباوانال الآ. 8,. 15, 8: 6 ش ش )01(

 ب برعلا نأ ويفرادل نيب ذإ .ةرظنلا هذه ديوي ام « يابارط ريمألا ناسل ىلع درو دقل
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 .مهتالص تبذبذت امهم وأ ءابنم اوتأ يتلا نادلبلاو مهتايسنج تفلتخا امهم
 تايطظ ين نولمحي اولاز ال مهف .ءادعو ةقادص «ةمكاحلا ةلودلا عم ةيسايسلا

 نيزاغ ةبروأ ويحيسم اهءانثأ ىتأ يتلا «ةيبيلصلا بورخحلا ىركذ مهسوفن

 .ةمقنلا مهتاوذ يف نونضتحي اولاز ال مهنأ امك «مهنطاومل نيبصاغو ءمهضرأل
 نييلاغتربلا لامعأ تئتف امو 0 ىلع نوملسملا ةينابسإ برع هيقل الل
 ؛يرعلا جيلخلاو يدنحلا طيحملا يف ؛نيملسملا مهتبراحم نأشب ةيمارجإلا
 ىلإ ةفاضإلاب اذه . مهمامأ ةلثام .مهنم ينل شيعلاو ةراجتلا قرط عازتناو

 رحبلا نوبوجي نيذلا «نييطلاملا ناصرقلا نع نوعمسي موي لك يف اوناك مهنأ

 اذكهو . تاذلاب ةيروسو ةيمالسإلا دالبلا لحاوس نومجاهيو ءطسونتملا

 ًارظتنم نكي م ةيماشلا ير ألا لع ناييزرألا راجتلاو نعلنملا لي ةقؤلعلات

 حماست نم نيملسملا نع فرع ام مغرلا ىلع «ةحوتفف ةقالع نوكت نأ امل

 قانتعا 5 مهعفديو «نييبروألا مهيلإ | بذهب ناك «يسفن حاتفناو ييد

 لاصتالا نع ايئاقلت نادعتبي اناك «ءاوس دح ىلع ملسملاو يجنرفلاف . مهنيد

 اهنيب ةقشلا دازو «رخآلا ةغلب امهدحأ ة ةفرعم مدع كلذ ىلع دعاسو ءرشابملا

 ذيخأ يف ةيروس يف نويبروألا دمتعا دقف :ءاطسولا' هبعل يذلا رودلا

 دوهيلا لع امنإو ءيشابملا كاكتحالا لع ال اهاوحأ نع مهتامولعم

 ًاضغب نونكي كئلوأ ضعب ناكو . ءاطسولا مه اوناك نيذلا « نييحيسملاو

 نييبروألا ناهذأ يف مهل نومسري اوناك مث نمو 8 مهينطاومل ًادقحو

 نوججكي اوناك كلذبو ءدقحلا كاذو ءاضغبلا كلت نم مهلايخ اهجسن ةروص

 تمهسأو .. ةلزعو ًاشايكنا نودادزيف «بناجألا ىدل نيفدلا يئادعلا روعشلا

 ةقش. عيسوت يف ؛ يمالسإلا يبرعلا عمتجم ا يف ةدئاسلا ةيعاتجالا تاداعلا

 نكفو ءافراعتل |هنيب ًاحوتفم لاصتالا باب ناك ولف .(>نيفرطلا نيب ةقرفلا

 اوناكو . ةنصارقو نيقارس يمض الو مهل ةمذ آل نيشحوتم سانأك جنرفلا ىلإ نورظني -

 , ناغيعلا كافطالا ىلا مهءاسأ نومدختسي

 ف
 (1) الوم 8م: 6

 قرط ىوقأ هجو ف عضو «نيفرطلا نيب جاوزلا باب قالغإ نأ «دوو» لوقيو
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 «ةلدابتملا ةقثلا مدع ىلع جيردتلاب يضقو ءرخآلا يف ًايعوضوم دحاو لك
 لك اهب ظفتحا يتلا ةريبكلا ةفاسملا نكلو . لغ نم بولقلا هلمحت ام باذو
 ةيمسرلا رهظم ىلع نييبروألاو نيملسملا ةظفاحتو رخآلا عم هتاقالع يف فرط

 نويبروألا شاع اذكهو .فلآتلا كلذ تعنم نوقتلي اوناك امدنع «ظفحتلاو

 « مهتويب وأ نيملسملا ءايحأ نوروزي اوناك ام ًاردانف  مهسفنأ لوح نيزكرمتم
 انيسال «تارايزلا كلت لثم ىلإ ةبحتسم ريغ ةرظن نورظني اوناك نيملسملا نأل
 ةيشخ «ةلضافلا قالخألاب نومستي ال نيذلا ةجنرفلا ضعب نم تتأ اذإ
 نم ريثك ىدل ةدعاق ادغ اذلو .©)مهتعمسو مهئاسنو مهرسأ ىلع مهنم
 ةماقإل حلصي ال ملسملا» نأب ,نيظفحتملا زيلكنإلا ةصاخبو .ةجنرفلا

 روازت اذإ جرحلاب رعشي ملسملا ناك املثمو .©2«يجنرفلا عم ةيقيقح ةقادص
 'نآل ,ساسحإلا سفن سحي ناك يجنرفلا نإف «هب كتحا وأ .يجنرف عم
 لوألا ينطاوم ناهذأ يف اًمئاد طبترت ءملسمو يجنرف نيب ةيداعلا تاقالعلا

 يأ ناك ءةيراجتلا تاقالعلا قاطن يف ىتحف .هنيدل يجنرفلا رييغت ناكمإب
 نامجرت ةدعاسم نود ىتحو . هئالمز عم كارتشا نود هتراجت يف لمعي يجنرف

 .2©كشلا كلذ لثمل ضرعتي ال ىتح ءام ةطاسو نودو «ةيلصنقلا

 هتيدرفب شيعي ال .نيملسملاو نييبروألا نم دحاو لك ناك ةقيقحلا يفو
 لكف .  هتعامج وأ هتمأل ةيونعملا ةيصخشلا هيلع رطيست تناك امنإو «ةيناسنإلا
 . هيلإ ئمتني يذلا فرطلل ةراسخ وأ ًاءوس ناك ءامهنم دحاولل ةراسخنوأ ءوسن

 لب «ةجنرفلاب نوكتحي ام ًاردان نوملسملاو «نذإ ارم نمزلا نم نانرقف
 نإف لباقملابو .مهيلإ نوريشي ام ًاردان نيملسملا نم ةرتفلا هذه يخرؤم نإ
 نم «لردنوام» بتك دقلو .مهينطاوم.جراخ عمتجم نع اوثحبي مل ةجنرفلا

 )1( "قط كالا 71. 5مم ش 23(
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 ينهف - نيملسملا نيب - مهغيب انتايخ نع امأ» :لوقي «م849+1 ةنس بلح
 . مهعم ال انسفنأ نيبو اننيب يه انتارسم نإ ؛هانمتن ام لك اذهو «ةئداهو ةنمأ

 دعبو ((اذه نم رثكأ ادبأ ديرن ال نحنف ءانم نوعبرأ كانه نوكي امدنعو

 ءًايعامتجا ةمئاق تلازال نيفرطلا نيب ةفاسملا نأ» : «لسار» ركذ. «نرق فصن

 اوناك ام ًاردان مهنكلو «ةيكرتلاو ةيبرعلا ةغللا نييبروألا ضعب ملعت دقو

 .2(طباورو تالص دقع يف اهنومدختسي

 نيب نوكي ام ىوقأ وهف .ًاماع نكي م 0 / لازعنالا نكلو
 اوكتحا نوريخألا ءالؤهف .ةقدانبلا نيبو مهنيب هلق او .ءزيلكنإلاو نيمليسملا

 اويزتي نأو ءمهتاداع نم ارد اوديف نأ ارباع 0 ذنم نيملسملاب

 دقف «نويسنرفلا امأ .دالبلا لهأ نم نوئطاوم مهأكو اودغ ىتح ءمهعزب

 . اذه يف دارفألا ضعب حجن دقلو «مهعم تاقادص اوبري نأ مهدهج اولواج

 ةيسللا ملعت يذلا «ويفراد» ءالثم ءالؤه نمو .ةّلق اوناك نإو «لاجملا

 ةيملعو ةقدب سردو «ماشلا دالب يف ةعقب لك يف حاسو «ةيكرتلاو ةيبرعلا

 ِق حايسلا رثكأ ناك هنإف «ينيدلا هبصعت نم مغرلا ىلعو .ةئف لك تاداع

 برعلا نع هثحب يف (يسالو ءاًّمهفتو ةيعيضوم رشع عباسلا نرقلا
 : امو لمركلا لبجريمأ «يابارطريمألا ىدل هتماقإ ءانثأ « 2 27مهديلاقتو

 « مهم قثوو هب اوقثوف «بيطلا هرثأ يلاهألا 5 هكاكتحال ناك دقو .هيلاوح

 قفر لكن ةجنرفلاو نييحيسملا نولماعي مهن : برعلا نع لاق هنأ ىتح

 ٠ 20 « مهنع ةئيسأ هس ارتألا سكعاذكهو ,ةيرحو

 بعش مهنإ.. . الداع اًكح مكحيو ,هلقع ىلإ | عجري ن أ درفلا ىلع نأ الإ .

 مولعو بطلاو كلفلا نيدايم يف انيدل ام لضفأب هل نيدن 1 ديدعو 0

 ىلإ عجري ببسلاف .نآلا مهدنع ةرهدزم ريغ مولعلا تناك اذإو. . . ىرخأ

 ٠ (1) ةاهاتمم هلا هم ج1 8198, ش اا 00

 (2) ا؟انوعهاا. ٠١ 8. 227-226, ار م8, 211 ٠ مه
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 ىلع ,يركفلاو يملعلا مهمدقت تقاعأ ةلاح ىلإ مهولصوأ نيذلا ..كارتألا

 ووذ ةماع ةروصب مهف .عادبإلل تاناكمإ نم ةعيبطلا هب مهتبح ام مغرلا

 مهو. ةفيمعو ةقيقد راكفأو ؛ةعيلس ةيقطنم ةمكاحمو .'عمالو ذافن ركف
 عمسي ال . . .اريثك نوغصيو اليلق نوملكتي ,نويدجو نونزتمو نولقاع

 ,ةقادصلا نومرتحيو ,.ةطاسبب نوشيعيو ءدحأ ةعمسل حيرجت مهنم

 ؛ ةبيط مهقالخأو :نيملسملا نامكرتلا نع لاق امك . .(2)«ةملكلا نوقدصيو

 فطلب مهولبقتسيو .«بناجألا نوبحيو .تاقرطلا ىلع نوقرسي ال ءانمأ

 سانأ مهنإ» :ًابيط نيملسملا بلح ناكس يف هيأر ناكو .20«مهنوفيضتسيو
 . ؛ ةحنرفلاو بتاجألا نوبض ورنا اذا الإ اذحا نوذنمأل :ةررخ
 ينمزلي ينيدلا يناميإو .مهيملسم نم لضفأ ةدلبلا يبحيسم نأ يل ليق دقلو

 سكعلا يل تتبثأ ةبرجتلا نأ الإ . يحيسمك هب داقتعالاو .كلذب لوقلا ىلع

 يف ةقطنملا باج يذلا .«راولود ويسم» هيأر يف (ويفراد» عم كرتشيو م ًامامت

 دصقيو) كارتألا نأ» :ركذ دقف «ةيكرتلا ةغللا فرعي ناكو «م٠154 ةنس

 مهتايصخشو ءءاطسبو ءافرش مهو . ..ةعيبطلاب نوبيط سانأ (نيملسملا

 نم مهب كتحا نم عيمج نم عامجإ كانه ةقيقحلا يفو ..69«ةحوتفمو ةرح
 اولغتسا نييبروألا نأو ,مهتلماعم يف ءانمأو نويدج مهنأب «حايسلاو راجتلا
 . (©ةريرشلا ليحلا فلتخمو .لئاسولا ىتشب مهوعداخف مهتبيط

 ةيلعفلا نيملسملا ةلماعم لوح ةبراضتم ءارآلا نإ لوقلا نكميو
 ةسايس تجرخأ ام اذإ -رعشي «ويفراد» أرقي نمف . مهب مهتالص وأ ,ةجنرفلل
 اهشايكنا نم مغرلا ىلع .بناجألل نيملسملا ةلماعم نأب  ةمكاحلا تاطلسلا

 (4) طاف, !|. معن 189 - 4 ) 1(

 (2) اطاق. || 8: 5 «ينامكرتلا دنع منو يبرعلا دنع لك» لئاقلا لثملا دروأ دقل (؟)

 (3) اهو. الا. مب 1 هفز
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 لثمنتت ةيزبرب ةقالع اهنأب «دوو» اهروص اى ال ,ةنسحو ةحمس ةلماعم تناك
 ديع ءانئأ ةضاخبو .قيرطلا يف مهتناهإو .«نييبروألل نيملسملا برض يف
 امبرو .(2)بعشلا سفن يف بصعتملا ينيدلا روعشلا قلأتي اننيح :نحفألا
 مدقيو .هتاركذم يف «ويفراد» اهيلإ ريشي يتلا ةقادصلا تاقالع نإ لئاق لوفي

 يهو ءاهتاذ مهتايصخشبو ءاحل دارفألا دادعتساب عقاولا يف طبترت ءاهنح اروص
 يف اوراس ول نييبروألا نأ ىلع ليلد «ةليلقلا ةلثمألا نأ الإ .ةردان جذان
 مهنإف ,ةقباس ةأبعم ةركف ام نودو «ةين نسحو ةيباجيإب نيملسملا عم مهتاقالع
 يلاهألا نأ اك . مهراكفأ نم نوحلصيسو « مهب مهتالص نونسحيس اوناك
 .اوقثول .ةنامأو حماتمتو مارتحاب نوفرصتي نييبروألا ًايلمع اوأر.ول ,نيملسملا
 مهئاسن يلحو , مهلاومأ هيدل اوعدوأ امدنع «ء«ويفراد» عم اولعف ايلثم مهب

 هبتاك هلعجو هلاعأ ضعب يف همدختسإ يابارط ريمألا نإ لب ()مهتارخدمو

 . )رس نيمأو
 ةيربريلاب «لردنوام» لاشمأ نم هريسغو (دوو» مكح ناك اذإو

 ضعب اهبكتري ناك يتلا .ببغلا ثداوح ضعب ىلإ ًادنتسم .نيملسملا ىلع
 ةلهألا ريغ ءىناوملا ضعب يفو ءاهجراخو ندملا لخاد نييبروألا هاجت 'يلاهألا
 ىتح «يبروأ دلب لك يف يرجت تناك «ةيدرف ثداوح اهنإف :«ناكسلاب
 نإ لب .نمألا ىلع ةلماك ةرطيس ةلودلا ةرطيس مدعل ءرشع عساتلا نرقلا
 ببسب امإ «تاذلاب نييبروألا دض ةردان اهنأب ثداوحلا كلت فصي «لسار»

 ًاجرفتم فقي اذه ناك دقف .«ثرون يلداد» زيلكنإلا دحأل ثدح اهب ًالثم برضيو )١(
 هديب ةعاس يف هل تقولا طبضي ناكو «لبح ىلع صقار ىلع ىجضألا ديع ءانثأ
 «ةيرحس تايلمعب ماق هنأل ببسبلا وه هنأب نودهاشملا همهتاف «لبحلا عطقنا ةأجمفو

 .هبره الول هب نوكتفي اوداكو .هتعاس ىلإ علطتي وهو ,ةضماغ تايلكب متمّتو
 اللومو, مم: 233 - 4

 (2) 0'ةمياون«. اا١1 2: 8 )0,

 (3) طاف. اا. مم: 79 - 0 : 1 )2
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 .قافتا ببسب وأ «برعلا نم لحرلا ؤدبلا ءارمأل ايوئس اهنومدقي ةريغص ةيده
 ملثم مهيرغتل نكت مل تاوزغلا هذه نأل وأ «نالبب يحاوض يف داركألا عم
 ' ةجنرفلا نم ببغلا ةيلمع نأ ايس ال. «ةريبكلا ٍلفاوقلا ىلع ىلع ثاوزغلا تناك
 نيب «قرس ام ةداعإو قيقحتلاب نوبلاطي ذإ «ًاخض ًاجيجض ثدحت تناك

 ٠ .©3مهباصم ففخت الو مهفلكت ىوكشلا نآل ةراسخلا ىلع نوتكسي نوينطولا
 نيملسملا دض نينبروألا نم ةرداصلا ةيساقلا ماكحألا تناك اذإ امأ 3٠
 ةعئاشلا ةداعلا ىلإ كلذب نوريشي مهلعلو ..قيرطلا تاناهإ هومسأ اهب ةطبترم
 تاقبطلا نم ءاسنلا .ضعبو لافطألا .ناك يتلا «ماشلا دالب ندم ضعب يف

 اوحرصي نأ يهو ,تاقرطلا يف ريسي ًايجنرف نوري امدنع ءاهنوعبتي ايندلا
 -:(7يه هدض ةنيهم تاملك اوددريو نيقفصم
 جنرف دلوكوك جنرف دلوكوك وكرك يجنرف وكوك يجنرف .

 0 .وكوك يجنرف ةدخملا تحت ةدح ةنيكس وكوبأ سرت
 يف تاملكلا كلت نوملعتي لافطألا ناكو .ةداعلا هذه لصأ فرعي الو

 ْ 0 ابل لبق» ها | لب ةريغص نسا

 0 ل 7
 لب يأ يف بيرغلا رظنم ريثي نأ يعبطلا نمف .هلمكأب بجش ىلع ةماع.

 .مهتيرخس .و مهكحض ًانايحأو .يلاهألا لوضف ةينطولا هئايحأ يفو «ريغص

 نم مهريغو تيناوحلا باحصأ نأر كذيو  هلوق كردتسي هسفن «لسار» نإ لب

 هذه لباقمو .©مهنوبقاعيو لافطألا نودي [ذئاك ويدوم ”نيملسلا
 كانه « مه بعشلا ةلماعم نع نويبروألا اهطقتلا لا ةيضرملا ريغ ةروصلا '

 طنا قرا نول ل دمك رعامإو هيراص لع لان د ليج رب
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 نأ نم مغرلا-ىلعو «تاسبالم نم اهطاحأ امو .نيملسملاب اهرارضإو ءويخ

 نم نيملسملا نإف «لتقلاو درطلاو ببنلا بلح يلاهأ نم اورظتنا نييسنرفلا

 مهنوزفتسي اوناك زيلكنإلا نأ عم ءمهب اولكتي مو .نيتماص اوفقو اناكس
 لوط دعب نوردنكسالا ءانيم ىلإ ةيسنرفلا بكارملا تلصو |نيحو .مهدض

 ريثك قلغأو «نييسنرفلا انهو «حرفلا تارامإ رهظأ ةنيدملا بعش نإف .عاطقنا
 ش . ًاجاهتبا ميدل ب ااثع ههضعي مانو هايم موي هلاك: ميتداخ زاجتلا نم

 كنار ولا تررس مك» :الئاق كلذ ىلع «ويفراد» قلع دقو .
 نسق

 .©22(ءيس رثأو ةضرغم ةعاشإ لك نم بعشلا

 ةايحب ليئض لاصتا :ىلع تناك ةيبروألا تايلاحلا:نإ لوقلا. ةوفصو > ٠

 ناك كلذكو . مهتاداعو مهكولس سسأو ءمهريكفت قرطو .؛نيملسملا

 لب ارجو ًاتماص ًالظفحت تناك نيفرطلا لعف .دودر.نإف مث نمو .نوملسملا

 قوفتلا نم روعشب :نيملسملا ىدل ةطاخبو «ةنورنقم ةيعامتجا ةيبلسو
 نإ» لاق ذِإ «م 11/8 ةنس يف ثيمس هيلإ راشأ ام اذهو .. يلاعتلاو ءايربكلاو

 نمألا طبض تايلمعف ةيساقو ةديدش مهتابوقع نأل ال .ةيربرب ةمأ نيملسملا 2
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 ' يتالملا مهكولس يف بويع ىلإ ىزعت ال اهنأ امك .«بيذهتلا دعاوق عم مجسنمو
 هب ثولماغي , يذلا ا مه امنإو « مهنيب |ميف
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 يراجتلا كاكتحالا ببسب كلذو ءبلح ةنيدم يف تناك «نييبرؤألا نيبو
 «هناًرش مهلقأو ناكسلا أدهأ مه نييبلحلا نأ ىلع حايسلا عمجأ دقو . عساولا

 ولو «روازت كانه ناك ىتح .20نييسنرفلا ةصاخبو نييبروألا نوبحي مهنأو
 . 2©مبهنيبو نيملسملا نيب ادج دودحم

 ةئف يهف ءةيروس يف ةجنرفلا اهب كتحا يتلا بعشلا نم ةيناثلا ةئفلا امأ

 لثمت .ًاددع رثكألا يهو اهادحإ «نيتعومجم نوفلؤي ءالؤهو . نييحيسملا

 «نايرسلاو نمرألاو سكذوثرألا مهو ءامور نع ةلصفنم سئانكب نيطبترملا

 امور ةسينكب ةلص ىلع تناك يتلا «ةنراوملا ةسينكب نيطبترملا مضت اهتيناثو

 نم قثوأ كاذنا نييحيسملاب نييبروألا ةقالع نوكت نأ يعيبطلا نمو . طابتراو.

 «ةيناثعلا ةلودلا يف مهعضو ةعيبطل نييحيسملا نأ اك :نيملسملاب مهتقالع

 ناديملا يف مهعم اولمعو . مهتغل اوملعتو « مهب اوقصتلاو «ةجنرفلا نم اوبراقت

 يف مهودافأ دقو .(؟9نمرألا مهنم ةصاخبو .ءاطسوو ةمحارت «يراجتلا

 تاللاجي عيمج يف مهل ىنمي ادي اوناكو ءاهديلاقتو دالبلا تاداعب مهفيرعت

 مهل تناكف «ةيجراخلا ةراجتلا راهضم يف مهب اودتقا مهنأ ىتح .لمعلا

 برقأ ناكو .ةيقدنبلاو ةيليسرمو نروفيل يف مهتايلاجو ؛ةصاخلا مهتراجت
 ةقدانبلاو نييسنرفلا ىلإ ةبسنلاب امأ «نمرألاو مورلا زيلكنإلا ىلإ نييحيسملا

 لباقملاب ءالؤهو «ةنراوملا ىلإ نوددوتي اوناك مهنإف ةيكيلوثاكلاب نونيدي نيذلا
 دض مهتع عافدلاو مهتيامح نوبلطيو « مهعم ةقيثو تالص نوميقي اوناك
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 ةقالعلا هذه تروطت دقو . ”ةريثك تابسانمو فورظ يف ,ةمكاحلا تاطلسلا
 ىتح «اهبنيب دولا رصاوأ تقثوتو «ةسنرف كلم ةيامح اولان ةنراوملا نأ دح ىلإ:

 هترسأ يف ةيلصنقلا تيقنو «توريب يف مهل للصنق ةنراوملا دحأ نويسنرفلا نيع
 اومدق ةنراوملا ءالؤه نإف لباقملابو .رشع نماثلا نرقلا ىلإ «(نزاخلا لآ)

 تاثعبلا ةئواعم اهمهأو ؛ةيروس يف نييسنرفلل ةنكمملا تادعاسملا لك

 . لمعلاو ةماقإلا ىلع ةيعوسيلا ةيريشبتلا

 تفلت .امهم نييحيسملاو نييبروألا نيب ةقالعلا نإ ةماع ةروصبو
 طباورلا ينو .يراجتلا ناديملا يف ةحوتفم ةقالع تناك مهبهاذم

 عمتجملا نأ الإ ..نييبروألا .عم نوروازتي نويحيسملا ناكف . ةيعاتجالا

 ةيبرعلا الإ نفرعي ال تاينطولا تايحيسملا نأل ءادج ادودحم يقب يئاسنلا

 :.« الهدجد 5مم ةطيلخلا ةيعرلا» نإف «جيازتلا متي ناك أم دنع ىتحو «ةغل

 نويسنرفلاو ةقدانبلا ناكو .«"ةيبروألا تاغللا نقتتل نكت مل ءهنم ةدلوتملا

 .اوناك زيلكنإلا ءالبنلاف ,زيلكنإلا نم نييحيسملاب ًالاصتا رثكأ نويدنالوهلاو
 ملكتي نم ىتحو .©ةنسلا سأر يف الإ مهفراعم نم نيينطولا نوروزي ال

 نأ ًاقباس انظحال دقلو :ةييحينبلا ءاسأ روزي ءارلق ناك ةيبرعلا مهنم

 نكلو « مهبابش نيبو دالبلا تايحيسم نيب جوازتلاب اوبحريل اونوكي مل يا
 نييحيسملا ضعب حاترا دقو .ليبقلا اذه نم تاجيزلا ضعب تماق كلذ عم

 هتيامح اهلصنق ىلإ بلط هنأ ىتح «ةيبروألا تايلاجلا فنك يف لمعلا ىلإ
 ءرشع نماثلا نرقلا يف عساو قاطن ىلع: رشتنا رمألا اذهو .ءاهيلإ همضو
 ةقفاومب متيااذه ناكو .«نييمحملا» ةئثف ةيبروألا ممألا نمض ترهظ ثيح

 نييحيسملا ضعب ناكو .كلذب ةصاخ ةءارب ردصتو «ناطلسلاو لصنقلا

 ةلودلا ةطلس نم اهتطاسوب اوصلمتيل ءاهيلع لوصحلا ىلع نيصيرح

 اهنمو «بئارضلا نم ءافعإلا ةصاخبو « تازايتمالا نم اوديفتسيلو «ةينامثعلا

 ا (1) 0 ' مصرا والاب 1. م 02 1 1 : : : 7
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 لو هاجتالا اذه نومي فروت لأتفلا ناكو ا و

 1 .(0 ةئفلا هذه قيرط نع اهذوفن اوتبثيو .مهطود

 ةلص يه ىدالبلا ييحيسمو نييبروألا نيب ةقالعلا زيمي ام مهأ نأ الإ
 بعلت تذخأ يتلا ةيريشبتلا تاثعبلا يأ .مهب ةيبروألا ةينيدلا تايلاحلا

 ةيحييسملا تائفلا وعدتو «بلحو نانبل يف يشع عباسلا نرقلا يف ًاريطخ ًارود

 .٠ ”«ضرادملا احل نستنؤتو ءاهيلإ ةدوقلا ىلإ ةيكيلولاكلا: ةسينكبلا“ ىع ةقشملا
 "ىف اهنمالوا , نيتطولا نيذلا لاجر ىدل ةحقن دج اع ءابتريب لإ لفلخكو
 ٠ (ةينيدلا .تايلاحلا» وه صاخخ ثحب امل درفأ تاقالعلا هذه ةضقو .بلح

 يف كيرالا ددع ديازتو « ماشلا دالب ف ةيعامتجالا ةايحلا روطت يف اهتيمهأل

 ١ .اهندم ضعب
 «نيينطولا نييحيسملاو نييبروألا نيب ةحوتفملا تاقالعلا نم مغرلا ىلعو

 0 .ةرظن نإف «لخادلاو لحاسلا تاالاكسإ يف ءالؤه ضعب اهم عتمت تلا ةيايحلاو |

 ش .اههاق يتلا ةملكلا نوكت ابرو .دوو بح ةرظن اًئاد نكت مل مهيلإ نييبروألا
 3 هب ناهتسي ال ددع سوفن 0 نع ربعت «بلح يحيسم نع (ويفراد»

 'نوهفات< مهن :أ يل ةبرجتلا تتبث أ دتلو' : مهلع لاق دقف .نيبروألا ( نم .

 م كلذ نم جتنتسي نأ نكت !؟اذكه. 2(1(ىراكسو نوبذاكو نوعداحخو

 نإف نيينطولا نييتحيسملاو نييبروألا نيب ينيدلا قفاوتلا نم: مغرلا ىلع .
 ش : ةراضجلا يف ةاواسملا مدعبو , يموقلا فالتخالاب نورعشي اوناك نييبروألا

 5 يوت رئاخلا روعتلا اذه . لثمف - را بسحب يالا 0 0

 | : فيدل
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 ةئف يه .ةيروس يف نويبروألا اهدجو يتلا ةينيدلا تائفلا ثلاثو

 «سلبارطو اديص لثم «ةيروسلا ندملا مظعم يف نيرثعبم اوناكو .دوهيلا
 بلح يف اهيسالو ءاوديازت مهكلو «ةريغص دادعأب «دفصو بلحو. قشمدو'

 يذلا داهطضالا دعب ةينابسإ نم مهضعب ةرجه ةجيتن «نييناثعلا دهع يف
 (7يدوبب )٠١٠٠١١( بلح يف مهددع غلب ىتح ,ةمكاحلا اهتاطلس نم هوقال

 اونعل دقو .ةرذق ابعأب نويبروألا اهفصي .مهب ةصاخ ءايحأ نونكسي اوناكو

 ءاطسو اولمع دقف كاس هانثحب نييبروألا عم ةراجتلا يف 00 اماه ًارود

 مسق ربكأ: نأ ىتح «. ةيراجتلا لايعألا يف ةراهم اورهظأو ءكارتألا نيبو مهنيب

 اوناك امك :مهيديأ نيب كاذتأ رمت تناك ةيروسلا ةيملاعلا ةراجتلا نم

 عجري مهيلإو ءةيفرصملا تايلمعلا ىلغ نييسيئرلا نيفرشملاو .00نيمجرتم
 .يتلاو . مهيلع ةضورفملا تامارغلا عفدل ضارتق ةالا ديد امدنع تويبرؤألا

 ' ناك بابسألا هذه لكلو. .مهدض .اهتراثإ يف ًالاعف ًارضنع دوهيلا ناك

 . ميعتلا ةقيثولا لمعلا تالص نأ الإ مهعم رمتسم كاكتحا ٍللع نويبروألا 0

 أدقحو اضغب نيبروأل تداز سم يا

 .دوهيلا ىلع
 "اونا انف 7 لمع تاقالعإ :دوهيلاب نييبدذألا تاقالع نكت مو

 تويب مظعمف' .ةفيرش ريغ ةيصخش ضارغأل ًانايحأ مهءايحأ .ثوروزي :

 ”تالصلاف . . مهنم تاصقارلاو . تاينغملا ةيرثكأو .ميهيدل ةيرسلا ةراعدلا

 . نيريخألا ءالؤه نأ ذإ نييبروألاو دوهيلا نيب ةمئاق نكت مل ةنيتملا ةيعامتجالا

 . مظتالص مهتدازو «مهيلع مهدقحو مهدض مهتمزت ةبروأ نم مهعم اولم“
 ' ناديملا يف مهل. نيسفانملا ربكأ اوناك ذإ «ضغب لع ًاضغب' مهعم ةيلمعلا 1

 1010 .نيينروفيللا دوهيلا نع اهتيامح عفرب ةسنرف تركف ىتح يراجتلا ا

 هذه نإف' «ثييبروألا عم دوهيلاو نيكل تاقالع ةيعون تناك اهمو
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 ,ةيملاعلا ةراجتلاب الع رثكأ اودغو ءايدام مهتنغأو , مهزكارم توق تاقالعلا
 ناك .دالبلا اورداغو . يجراخلا يراجتلا لمعلا نويبروألا كرت امدنعف

 هيلع نيرطيسملاو هيف مهتثرو مه دوهيلاو نويحيسملا

 ةيروس ىلإ نودفاولا نويبروألا رهظأ ةعبار ةثف ىلإ ةراشإلا نم دب الو
 يه امسك ًاماهتها ءرشع عباسلا لئاوأو ءرشع سداسلا نرقلا رخخاوأ يف
 قثبنا ماهتهالا لعلو .ةصاخب نانبل لابج نكست يتلا ««زوردلا ةثف»
 0 ىلع اراوثو «ةيناثعلا ةلودلل ءادعأ اوناك .(نعم لأ) اهءامعز نأ
 «نييبروألا ناهذأ يف اهتبثو ةركفلا هذه دكأف يناثلا نيدلا رخف دهع ءاجو

 ةلودلا ىلع برح نشل ةيطم هنم اوذختي نأ ابابلاو نويناكسوطلا ركف ىتح
 نم يناثلا ينعملا نيدلا رخف لمع دقو .سدقملا تيب ةداعتساو «ةينامثعلا
 مهحنمو « مهتراجتل هثناوم حتفو .هيلإ نييبروألا بناجألا بيرقت ىلع هفرط
 هتلماعم تناكف .اهراهدزاو مهتراجت ومنل نيمزاللا ليهبستلاو عيجشتلا لك
 ةلودلا ككش امم اال ريظن ال ةزاتمم ةلماعم ,راجتلاو حايسلا عامجإب محل
 فنعب هتبراحم ىلإ اهعفدو «ةيبوروألا ةيحيسملا نم هتاهاجتاو هتديقعب ةيناشعلا
 ءال اوجور ةروطسأب مهيلع نيدلا رخف فطع نويبروألا. .لّلع دقو_.ةذشو
 دولا تالص نأ ودبيو .«)ةعقاو ةقيقح مهضعب ىلإ ةبسنلاب تدغ ىتح
 نإ 0 «تقولا كلذ ذنم تدطوت دق نييبروألاو زوردلا نيب ةقادصلاو
 مهنوملعيو .ةيرانلا ةحلسألا ءالؤه نوطعي اوسناك نييبروألا
 0 ةلودلا دض مهتراثإ نودصقي اوناك مهن :اكو ,.2©اهمادختسا
 . ةراثا هذه لالغتساو

 عباسلاو و سداسلا نينرقلا يف زوردلاب ًاكاكتحإ نييبروألا رثكأب + ٠
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 .زوردلا رثكي ثيح «نانبل تالاكسإ يف ءالؤه زكرتل ,نييسنرفلا ناك ءرشع
 فوشلا يف هنوجتني يذلا ريرحلا لك نورتشيو .مهعم نورجاتي اوناكو

 برق ام نأ ةقيقحلا يفو .«)ةراجتلا يف مهعم نيقداص اوناكو «ناورسكو

 ناك دقف .كارتألا ىلع ةكرتشملا ةمقنلا وه سكعلابو «نييبروألا ىلإ زوردلا
 لاملا نوطلخي ال اوناك مبنأ ىتح .نيقراسو نيبصاغك مهيلإ نورظني زوردلا

 ريخألا اذه نأل ,كارتألا نم ىفوتسملا لاملا عم نييسنرفلا نم هنوذخأي يذلا

 اذإ مهنأ امك .(0هريهطت بجيو «صلبو تامارغ لام وه مهئاعدا بسحب

 ًاضيأ نيفرطلا نيب براقتلا بابسأ نمو . هدعب ءانإلا نورسكي اوناك ًايكرت اوقس
 نأ - ةلاحرلا ضعب لاوقأ بسحب  نيرشبملا نيدلا لاجر عم ةصاخبو
 تاظلسلا نم دحلا الو ءاتسح ًالونق ةينيدلا ظعاوملا نولبقتي اراك زورذلا
 نويبروألا ناك اذلو . يحيسملا نيدلا قانتعا مهضعب دارأ ول ةملكب هوفتي ناك

 نوبرقتي اوناك مبْإف اذلو .نوديري ام اهيف اوعرزيل ةبيصخ ةبرتلا نأ نونظي
 : ماكحلاو تاوشابلا ىدل مهل نوطسوتيو « مهيلع فطعلا نورهظيو . مهيلإ

 . مهنع ملظ وأ فيح عفرل
 ماشلا دالب يف نويبروألأ اهشاع يتلا ةيعامتجالا ةايحلا نع ةروص هذه

 ةروصلا هذه لدت الو .رشع عباسلا نرقلا ةيابن ىتح امل نييناشعلا مض ذنم

 . .اهسفنل تايلاجلا اهتنمأ ؛ةعدو رارقتسا ةايحب يحوت انإو «بارطضا ىلع
 ةليلم ««دوو» اهروص امك تسيلو «طاشنلاو ةيويحلا ىلإ رقتفت ال ةايح تناكو

 ؛ هيف :ببوؤذ نيكمتو .«نطولا ىلإ لضم نيح لق اهخام ششيس. ةيئرو
 رشبلا نم ةديدج اناولأ تايلاجلا دارفأل ةايحلا هذه تمدق دقل . لتاق سأيو

 اوناك يذلا «يرحسلا قرشلا عم سامتب مهتلعجو «ديلاقتلاو تاداعلاو
 مهتايح طامنأ مهيلع تظفح هسفن تقولا ينو «هب نوملحيو .هنع نوعمسي

 عيمجل ودبت نكت مل تالاكسإلا يف ةايحلاف . مهتمالسو مهتيرحو .ةصاخلا

 (1) اطال. (3) 2 :8 ٠١

 (2) اطأل. 5: 362 -ازاه: 195 ' ةهز

 (3) اطال, ١١ م2 0

١2 



 بابشلل ىتح رهظت تناك لب - (دوو» اهروص اذ عر ا نييبروألا

 لك نودجي اوناك تالاكسإلا يفف .ءارغإلاو ةيبذاحلاب .ةرخاز اهمأب ع مهنم

 اوفاخي نأ مهل نكي مو ةقاعألا تافتلالل .ةيرورضلا تالليهستلاو نمألا 1

 يف نيقراغ اوناكف ,مهغارف تاقوأ يف امأ . تاوشابلا نم صلبلا .ضعب الإ

 ىلإ ةيهإللا مهتايح رهاظم لك اولقن دق مهف . مهتاسفانمو مهذئاذلو مهجتاوزن .
 |يسالو .فيرتلاو ةحارلا رهاظم لكب مهسفنأ اوطاحأو «نوميقي ثيح

 .«ماكحلا ضعب نم مهب .قحلت تناك يتلا تاقياضملا امأ . مهنم زيلكنإلا

 ةيناثعلا ةلودلا اورهظيلو عسو ! اووف ولاقت هين اوغلاب .ةضراع رومأ يهف

 .ةيربربلاو طاطحنالا رهظمب

 لكك



 سائل لجول)

 مسشلات سروالا تان

 .نوثحبي ًاراجت ةبروأو ماشلا دالب نيب ةيربلاو ةيرحبلا تالصاوملا لقنت مل
 نع نوبقني .طقف ًاحايسو نيرماغم وأ ءبسحف ةيداملا دئاوفلاو حابرألا نع
 كلذك تلمح امنإو «ميعاساردو مهتالخرل نيك .مهتارماغمل تالاجم
 ةفسفملا انت ارنا امل حتفت مل ماشلا دالبف . نيرشبمو نيد لاجرو اان

 ةيحيسملل بذج زكرم اهلعج امبو .رشع عباسلا نرقلا يف اهتحتف ا ةيبروألا
 دلو اهيفف «ةيبونحللا اهضرأ ىلع ةمئاق ةيحيسملا تاسدقملا لك نأ «ةيملاعلا

 ' ىلإ عفر اهيفو «هتايح ليصافت مظعم شاعو هتلاسرل اعد اهندم ينو . حيسملا
 .ةسدقملا نكامألا صيلخت ناكف .« ىطسولا روصعلا نابإ لغتسا اماذهو ءهبر

 « ةبروأ يف ةيبعشلا ريهامجلا اهب تريثأ يتلا عفاودلا دحأ .نيملسملا يديأ نم .

 . ةنحاط 0 رح يف ةعفدنم قلطنتل

 نودفاولا جاجا اذه انثحب يف ةينيدلا تايلاجلاب دصقي ال ةقيقحلا يفو ا

 . ناك نإو ءادج ةدودخغ تناك مهتماقإ هدد .ينوقلا نكامألا ةرايزل

 «ةبروأ يف مهءاطوأ اورداغ نيذلا نيدلا .لاجر امنإو « مهعاضوأل ضرعتيس
 ٠ . 2 -:ناتثف مهو .ةيروسلا ةيبرعلا ضرألا ىلع اورقتسيل اوتأو

 مهددعو ؛ةيبروألا ةيراجتلا تايلاجلل نوقفارملا نيدلا لاجر  :الوأ .

 |يف ةراجتلا ىلع ةفرشملا تائيهلا مهتلسرأ دقو «ةيلاج لكل نينثالا زواجتي ال
 اك  نولمعي اوناكو . مهينطاومل ةيحورلاو ةينيدلا تاجاحلا اوضريل .نطولا
 نوقليو «ةينيدلا سوقطلا نوميقيف «تايلصنقلا سئانك يف كلذ ىلإ انرشأ

 . دايعألاو ةفلتخملا تابسانملا ينو «داحآلا مايأ مهت :ايلاج دارفأ ىلع تاظعلا :

 ْ وأ ». تايلالا 1 نيب تافالخلا نم ريثك يف مكحلا رود نودؤي. اوناك امك
 ا



 .رومآلا نم كلذ ريغ ىلإ .ءلصنقلاو ةيلاحجلا عومجم نيب

 « ةفلتخم ةيئيد تاوخأو قرف ىلإ نومتنملا .نورشبملا نيدلا لاجر - :ًايناث

 . ةساردلا داع مه ءالؤهو .ريشبتلا فدهب ماشلا دالب ىلإ اودفو دقو

 لاقي نأ نكمي لب ءًاكئاش اثحب ةينيدلا تايلاجلا يف ثحبلا ودبي امبرو

 ًاريثك نأ ريغ .ةينيدلا اياضقلل ضرعتلا ةساردلا هذه ةعيبط نم سيل هنأ

 نينرفلا كاديذ" ىف تطبترا نق ءاةيسايسلاو ةيروس يف ةيعاتجالا تاروطتلا نم
 قالغإ ثحابلا ىلع رذعتملا نم ادغ ىتح «نالا ىلإ ةيح اهراثآ لازت الو ءابب

 ..ماركلا رورم هيلع رورملا وأ ءعوضوملا

 دقف «ةيماشلا ضرألا ىلع ةديدج تسيل ةيبروألا ةينيدلا تايلاجلاو

 يف ترقتسا امدنعو ءاهل ىربكلا ةيعادلا تناكو ةيبيلصلا تالمحلا تقفار

 تايلاجلل ةينيدلا .تاجاحلا ءاضرإ ىلع تلمع «ةيروسلا ءىناوملاو ندملا

 تعس امك .ظعولاو ةينيدلا رئاعشلل ةماقإ نم «ةيبروألا ةيركسعلاو ةيندملا

 سئانكلا ءاشنإ ىلع «ةيبيلصلا تاليودلا يف نيينمزلا ماكحلا عم نواعتلاب

 ةراهز ايفيأ اهقئاع ىلع تذخأو .«)اهيلع ىلوتسملا ءىناوملاو ندملا عيمج يف

 ىلع فارشالاو .ةسدقملا نكامألا ةرايزل نيدفاولا نييحيسملا جاجحلا

 ناتللا «2ةيوادلاو ««9ةيراتبسألا اتنبهر ةياغلا هذهل تلكشتو . مهنوؤش

 .ةدايز الوقينو ةحيرف سينأ روتكدلا ةمجرت ميكا وع ل و
 - 358١ ص

 سيسأت اهضرغ ةئيه اوناكو . ا ةيراتبسألا (7)

 . اماه ًايركسع ًارود اوبعلو «ةنبهر ماظن مهماظن ناكو «جاجنلا ةحارل تاناحنو لزن

 مهرقم اوؤشنأ ثيح «نايلس لكيه ىلإ ةبسن «لكيهلا ناسرف وأ >ةمصاد:5 : ةيوأدلا (7)

 م9١١1 ةنس يلاوح مهتيعمج تمظن دقلو .سدقملا تيب يف هنم برقلاب لوألا

 تادعاسملا ميدقتو « نيرئازلا جاجحلا ةمالس ىلع ةظفاحملا ابنم ةياغلا تناكو.

 عرخآ مهتنصح ناكو ,.نيطسلف لحاس ىلع .«تيلثع» يف رم دقو .مبغم ءارقفلل

-17358- 



 .ةحارل تاناخلاو قدانفلا سيسأتل نالمعت نيتفئاط نم نمزلا عم اتلوحت

 «برحلا : ةنهم نوطاعتي دونج ىلإ «مهتمالس ىلع ةظفاحملاو .جاجحلا
 .ةيراتبسألا ةفئاط ةصاخبو

 ريصنتل ةيحيسملا ةيريشبتلا ةكرحلا روذب روهظ ينيدلا طاشنلا كاذ قفاوو
 «ةيقرشلا ةيحيسملا تائفلا ةكلثكو ءماشلا دالب يف ةيمالسإلا تاعامجلا
 يف يبيلص بهار سسأ العفو .ةمور يف. ةيوبابلا ةسينكلاب اهطبر ةداعإو
 رشتنا يتلا .20(ةيلمركلا ةنبهرلا» ةسدقملا ضرألا ىلع «م85١١ ةنس

 كلذ التو سلبارط يف ًازكرم مهسفنأل اوسسأو «نانبلو ماشلا دالب يف اهدارفأ

 6 ةقارمحلال ©ةءورام مران : جاحلا

 ةضفي 00 007 م

 00 0 ةنس 5 .ةرم لوأل ا ةفئاطلا هذه 0 ا ةئيدم 0

 ':هنكسي ناكو :«لمركلا لبج ىلإ 8805000 دلوترب نييربالاكلا نييبيلصلا دحأ بحسنا

 ماظن لوأ ىلع ةقفاوملا تقمتو ,ةصاخ ةقيرط مهسفنأل اونوكو «ةرواجملا لبجلا فروهك

 ناسونيإ» ابابلا هيلع قفاو دقف يئابغلا ماظنلا امأ .م774١ ةنس يف ةفئاطلا هذهل

 دهزلاو 00 ع ا مايص م ىلع نا م ةنلس يف ا

 ميدتلا 0 لإ م١11١ د 0 ابابلا رطضاو

 حالصإ ماق دقف كلذ عمو ٠ «نيظفاحملا»و «نييريدلا» .ىمسي ام نيب اماسقنا دجوأ امم

 ناهيلك» ابابلا ررح دقو .«زيريت» ةسيدقلا ريثأتب م854١ ةنس يف ةفئاطلل لماش
 ةنس يف كلذو «ةميدقلا ةفئاطلا عم اه طابترأ يأ نم ةديدجلا ةفئاطلا «نماثلا

 تتأ انه نمو ؛ةافح هبش نوريسي مهغأ نييلمركلا نع فورعملا نمو .ما1641

 61800 810100558 . . ءاضيب ةوسنلقو «نوللا ينب ًايوث ةداع نوسبليو «ةافحلا» ب مهتيمست

 ءممالماممهقأوبو. ا/,2. ط. 68.

 5 تايلاجلا



 (9(ناكسيسنارفلا»و(١) «ناكينمودلا» روهظ ءرشع ثلاثلا نرقلا لهتسم يف

 هديأ دقو .ةفئاطلا هذه سسؤم .«كينمود» سيدقلا ىلإ ةبسن :ناكينمودلا )١(

 سيدقلا مه ناكو .م١71١ ةنس ةفئاطلا هذمل هئاشنإ يف ثلاثلا سويرون وه ابابلا

 نيرشبم نونوكيو «ةقطارحلا اومواقيل .ةيساق ةيبرت هتوخأ دارفأ ةيبرت كينمود
 .دلجلا نم مازحب نوقطنمتيو «دوسأ ًافطعمو ضيبأ ًابوث نوسبلي اوناكو .نيحلاص
 تلصو دقو . يسيئرلا مهلمع نم شيتفتلا مكاحم تناكو نيرشبموءابطأ رود اوبعل دقو

 . سلبارطو اكع ىلإ تمدقت اهنمو «م770١ ةنس قشمد ىلإ مهنم ةيلاسرإ
 ةنس هلوح ٍعمجتلا أدتبا دقو .زيساد اوسنارف سيدقلا عابتأ وأ :ناكسيسترفلا (6)

 ماظن ىلع ايهفش «ثلاثلا ناسونيإ» ابابلا قفاو 2,م١١75١ ةنس يفو .مم4
 يفو .ريشيتلاب اححرصت زيساد اوسنارف ىطعأو 2( تفبمع الامعدسو راغصلا ناوخألاو

 يهو «ةيناثلا ةيناكسيسنرفلا ةفئاطلا زيساد#يلك ةسيدقلا عم سسأ م1717 ةنس
 ىلإ لقتنا اهنمو ءرصم ىلإ هجتا ,م9١5١ ةنس يفو .تاريقفلا تاديسلا ةفئاط
 ةنس يف هتوخأل ريخألا ماظنلا عضو دقو .هتفئاط نم اعرف ماقأ ثيح «.نيطسلف

 اهسسؤم ةافو لبق تسسأو ءاريبك احاجن ناكسيسنارفلا ةفئاط تفرع دقلو ءم١ 57

 ةيراغنهو ةسنرفو ةينابسإو ةيناملأ يهو ءريشبتلل تاعطاقم تس م77١1 ماع

 دارفأ اهبنم ناكف .«ناكيئمودلا اهطاشنب ةفئاطلا هذه تسفان دقو .ةرتلكنإو ةيروسو

 رحبلا قرش يف تمسقنا دقو .ما 73 ةنس نيطسلفو رصم يفو يبرعلا برغملا يف

 ةنيدم يف ةيلاسرإ ال تسسأ دقو . صربق ةبعشو ةيروس ةبعش «نيتبعش ىلإ طسوتملا
 . ةسينكو توريب يف ًاريدو .سلبارط
 ٠١١ ص توريب خيرات يف ىيحي نب حلاص ركذيو .78 ص - مجرتم - ربوهلتسير)

 . لبطصإ ىلإ الوح ريدلاو ةسينكلا نأ ١١١

 دقلو .ًلعنو البحو ًاببدم سأر ءاطغو ًاينب اليوط بوث ةفئاطلا لاجر سبليو
 مسقنا دقو . مهروصيخ هب نودشي يذلا لبا ىلإ ةبسن (6 85 نييلبحلاب اومس

 ةنس) رشع عناسلا نرقلا علطم ينو .تاحالصإلا ضعب ةجيتن ةفئاطلا دارفأ
 : ةيلاتلا تائفلا ىلإ م8

 ةسنرف يف نومسيو 6608 | '0587/3008) نومسملا مهو راغصلا ةوخألا - ١

 .«ناكسيسترفلا» .

 .نويشوبكلا د *
 .نويريدلا راغضلا ةومخألا
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 ل تا يل هذه نأ ثادحألا ت تحاك

 . «"2ةيدوهيلاو ةيحيسملا يف ام ل اهايانح يف مضتو «تانايدلا

 قافخإلل ناكو .«”تايلاسرإلا كلت تلازو «ةيبيلصلا بورحلا تهتناو

 عفاودلا مادعناو ءاهتياغ ىلإ لوصولا يف ةيبيلصلا تالمحلا هب تينم يذلا

 ومن يف ريبكلا هرثأ ءاهب قاحتلالل نييبروألا نييحيسملا كرحت نأ نكمي يتلا

 مهباذتجاو ,نيملسملا ةلاتسا يهو «ةيبيلصلا بورحلا نابإ تتبن يتلا ةركفلا

 بتك دقو يحيسملا ريشبتلا ساسأ يهو «ةيدوو ةيملس قرطب ةيحيسملا ىلإ

 نع ًباتك ««يسلبارطلا ميلو» وهو «ما٠/11 ةنس يف ناكينمودلا ةفقاسأ دحأ

 - :ًالئاق اهنع عفاديو «ةركفلا هذه نع هيف ربعي .ةيروس يف 2"”نيملسملا لاح

 ةركفلا هذه تقال دقو .(ةسدقملا ضرألا دادرتسال ًادونج ال نيلسرم ديرن»

 ةنس يفوت) (لل دنومير» دنعو «ةيبروألا طاسوألا يف ادظع انانينحتسلا

 ميلعت لاخدإ ىلع ثحي ذخأو .اهل ةيعاد ربكأ ادغو اهانبت يذلا ء(ماانو

 يف شيعلاو لمعلل نيلسرملا ريضحتل «ةيميلعتلا تاسسؤملا يف ةيبرعلا ةغللا
 ططخملا ذيفنت ينيتاللا سوريلكإلا مه حبصأو .ةيمالسإلا ةيبرعلا دالبلا

 ديدجلا هاجتالا قفارو .نييحيسملا ريغ ىلإ ةيحيسملا ةلاسرلا لمح يف ديدجلا

 حامسلل «كيلاملا نيطالس ىدل ةيبروألا لودلاو ابابلا لبق نم عاسم

 دقو .اهيف ةماقإلاو ,ةسدقملا ضرألا ىلإ لوخدلاب ةيريشبتلا فئاوطلل

 عم ةيدو تاقالع ءاشنإ يف ةبغرلا عباط رمألا ءىداب 5 يعاسملا هذه تستكا

 ضرأ يف ةرجاتملاو لمعلا قح نييبروألا اياعرلل نوكيل «ةيكولمملا ةلودلا

 « مهنوؤش ةياعرو «نييبروألا نييحيسملل جحا لبس ليهنستلو «ةلودلا كلت

 ,ةينيدلا فئاوطلا لاجر نإف العفو .ةسدقملا نكامألا ىلع ةظفاحمللو

 ."ؤ١ ص  خيراتلا يف نانبل ل )1(

 .ال34 ص - مجرتم  ربوهلتسير )١(

 1130105 08 51846 5386800 . ةينيتاللاب باتكلا مسا ةفز

 الا



 دال كابن: اوراق 1 نينورالا نمت هيرشر :ذ اكدوا ماكو
 ةعطاقملا سراح .(عرجور خألا» نكمت دقو .«حايسو جاجح ةفصب

 كلم مساب تاضوافم ءارجإ نم «ةسنرف يف نيتيكألا يف «ةيناكسيسنرفلا
 « سدقملا تيب يف ةماقإلا قح تاذلاب ةفئاطلا هذمل نوكيل .هجوزو «ةيلقص

 - 10) (ريبور» حجن دقلو :©ةسدقلا نكامألا ىلع فارشإإلاو

 دمحم رصانلا نم لوصحلا يف هشئاس ةكلملا هجوزو يلوبان كلم 0١"
 «سدقملا تيب يف ناكسيسنرفلل ةماقإلا قح ىلع (م1841 - 100
 .(© ةسدقملا نكامألا ضعب ىلع فارشالاو

 اهتمدخ ىلع مايقلاو ««نويهص ةيلع» ةسينك ةياعررمأ مهيلإ لآ كلذبو
 نكامألا ةيقبو ةسينكلا هذه مضي ريد ءانبب مهل حمسو 2م1*ه ةنس ذنم
 يف ريد مهل ناك امك .2© نويهص ريدب فرع يذلا وهو ءاحل ةرواجملا ةسدقملا
 .(© سايردنأ ريد هاجت سدقلا رهاظ يف جنرفلا تابهارلل ريدو ,(9 محل تيب

 ةيامح رمأ لعجب م117١ ةنس دمحم رصانلا ناطلسلا «ينوغرألا بوقعي» بلاط دقل )١(
 . (نوغارألا) ةكلممل نيعباتلا «ناكينمودلا ناوخألا صاصتخا نم حيبسملا ربق
 دمحم رصانلا دهع ينو «ةيرحبلا كيلاملا خيرات يف تاسارد - نسح ميهاربإ لع
 /١597. نص . «ساخ 8

 يف خرؤملا (6 ةتتدم ْةوأرلالو سونيجأ سايتارغ» ىمسملا كصلا لوقلا اذه تبثيو (؟)

 . ةدوجوم ريغ ةدهاعملل ةيسيئرلا دونبلا نأ الإ م747١ ةئس ربمفون يناثلا نيرشت 20
 ةسنطسنق ةكلملا نأ «(”/8 ص ةينوراملا ةفئاطلا خيرات - يبيودلا) ركذيو

 «سماخملا سميلقإ» ابابلا مهل اهتبثو ,نكامأ ةعبرأ ناكسيسنرفلل تعاتبا (ةسنس)
 سدقلا سئانك تعاتبا اهنأ .مهنابهر ةلمج نم ناك يذلا يعالقلا نبا لوقيو
 . محل تيبو روطلاو ميرم ربقو ةمايقلا يهو «رانيد فلأ نيناثب

 مااا: اهو اهنيك 5ولماق. 8 - 34.

 0 موي اا/ة0لأمو. خممهلمد اللصمءانل قم 134350 94. 1344 م0 10 6أ 588550

 . 1" ص .يرجه لا عساتلا نرقلا يف جنرفلاو كيلاملا م جارد دمحأ ()
 .(قمقج موسرم نم) ١١7 ص ردصملا سفن (4)
 .177/4 - ”١/7 ص _ردصملا سفن (0)
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 درط دعب ةسدقملا ضرألا يف ةجنرفلا نم يقب دق هنأ ركذ امم حضتيو

 صخليو .ناكسيسنرفلا تابهارلاو نابهرلا نم ةينيد ةيلاج ءابنم نييبيلصلا
 رومألاب كيلاملا دهع يف. «ماشلا دالب يف نيينيدلا نيرشبملا ءالؤه لمع .

 -:ةينآلا

 سدقلا ين ال ,اهسئانك فالتخا ىلع ةيحيسملا طاسوألا نيب نيد طاشن - ١

 مث نمو . مهل ةحونمت تناك لقنتلا ةيرح نأ ذإ ؛ةيروس لك يف امنإو ءاهدحو

 ىلإ امور ةسينك نع ةقشنملا ةيحيسملا فئاوطلا باذتجال مهنم تالواحم ترج
 بهذملا لوصأو «ةينيتاللا ةغللا مهئانبأ ميلعت قيرط نع كلذو «ةيكيلوثاكلا
 ةنراوملا نيب ةصاخبو ءمهرابكو مهبابش نيب ظعولا قيرط نعو . يكيلوثاكلا
 . مورلاو

 ”ةفايضلا ميدقتو «منهرومأ ليهستو «نييبروألا جاجحلا نوؤش ةياعر - ”
 :يف ةسدقملا نكامألا عيمجل مهترايز لبس ريسيتو .مهيلإ ناسحإلاو .ممل

 'برقأ اوناك ءالؤه نأ ذإ ,ةصاخب نائبل لبج يف ةنراوملا نييريشبتلا
 نيبو مهغيب ءاطسوك لمعلاو ةيكيلوثاكلا ىلإ ةيروس يف ةينيدلا فئاوطلا
 دهعلا ذنم ةجنرفلاو ةنراوملا نيب براقتلا ىرج دقل عقاولا يفو .ابابلا
 . قيرط نع ةيوبابلا ةسينكلا نيبو مهنيب ةمئاق ةلصلا تلظو «يبيلصلا

 مهكريرطب تيبثت ابابلا نم نوبلطي اوناك مهخأ ىتح ,ناكسيسنرفلا نابهرلا

 لكوت يذلا صخششلا ناكو .رخآ هالتو نارطم يفوت املك ةيكاطنأ يسرك ىلع

 نابهرلا ءالؤه نأ امك .©0ناكسيسنرفلا نابهرلا سيئر وه ةمهملا هذه هيلإ
 نمو « مهتنبهر يف لوخدلاب مهنم ءاهبنلل نوحمسيو .مهدالوأ نوملعي اوناك

 .(2(م1615 ماع قوتملاو ءيتوراملا صربق فقسأ) يعالقلا نبا مهرهشأ

 )١( ص ةينوراملا ةفئاطلا خيرات - يبيودلا ١45 - ضد م - ربوهلتسير 8١ *

 ص ةنمزألا خيرات - يبىودلا ةهز 145 .

 الب



 اهعامطأو ةيبروألا ةيحيسملا حلاصم مدخت ,ةصاخ ةيسايس لابعأ ةيدأت - 4
 مهتلاسر دودح نع اوجرخف ءرمألا مهب روطت نابهرلا ءالؤهف .قرشلاب
 ريسيتب نوموقي اوناكف .ةيبيلصلا ةركفلل امادخو ةاعد اوحبصأو «ةينيدلا

 فرط نم ةشبحلا كولمو فرط نم «ةجنرفلا كولمو تاوبابلا نيب :لاصتالا

 امك .2سدقلاب مهعم نيميقملا شابحألا نابهرلا قيرط نع كلذو ءرخآ
 تاعورشملا ذيفنت ىلع قافتالل .ةشبحلا كولم ىلإ ءارفسلاو لسرلا مبغم ناك

 ىلع رمآتلا» سسجتلل نابهرلا حوسم يف نذإ اوفخت دق مهف .«" ةيبيلصلا
 رظنت نأ يسايسلا عباطلا اذه اوذختا دقو ًابيرغ سيلف «ةيكولمملا ةلودلا
 مهيلع قبطتو ءاهيدل جنرفلا فئاوطل نيلثممك ةيكولمملا تاطلسلا مهيلإ

 مهراجتو جنرفلا لصانق ىلع كلذك هقبطت تناك يذلا ةيعامملا ةيلوؤسملا أدبم
 .ةلودلا لحاوس نوم ابي مهتصارقو نويبروألا ناك امدنع ؛ماشلاو رصم يف

 ةسينك قالغإب مهددهتو مهيلع ضبقت تناك اهنأ يأ ءاهتاكلتمم ىلع نوريغيو

 راجتلا عم لعفت تناك |ملثم مهلاوم | م كم ء مهجاجح هوجو يف ةمايقلا

 ش ٠ ::مهلصانتو جنرفلا

 ىرخأ عازتنال تاع ءاهيف مهتبثت مت يتلا ,ةسدقملا نكامألا ةيامح

 مضلل قباسلا رشع سماخلا 0 7| دقلو . مهل ةصرفلا تحيتأ ام اذإ
 لوح ءدوهيلا نيبو ةينيدلا ةفئاطلا هذه نيب ماق «داح عازنب ةيروسل ٍناذعلا

 ىبنلا ريقب ئمسي ام وهو «نويهص لبج ىلع ةسدقملا نكامألا دحأ كلمت
 ايوه اان اها: نسما و ةلعملا رشا عازنلا اذه ىدعتو .©دواد

 (1) 86 اه 8همواؤرعن اه ط8ءمانان 8216 كو ا 'ةثءوانو |. 55: 59 - 0 6

 (2) اقوم مرعب: اه 8+ 71919 |, مه: 305 - 310

 .1؟ ص جنرفلاو كيلاملا - جارد دمحأ 93
 1١4 11 ص قابلا ردصملا جارد دمحأ ىلإ عجري (17)

 ديسلا ذيمالت دحأ 5007 نو دلاول ًاتيب رمألا ءىداب يف ناكملا اذه ناك دقل

 ةيبرغ ةعاق .ناتعاق هنم يولعلا قباطلا يف «نيقباط نم فلأتي ناكو . . حيسملا

 س ريخألا ينابرلا ءاشعلا حيسملا ديسلا اهيف لوانت يِتلاو ةيلعلاب فرعت تناك يتلا يهو

 20 ش .ايال4



 . مهكولمو جنرفلا ءارماو تاوبابلاب ةيناكسيسنرفلا ةومخألا تدججنتسا ذإ.
 .مهكلامم يف دوهيلا داهطضا ىلع اولمع لباقملابو « مهتدناسمل ءالؤه ىربناو
 (قمقج» يكولمملا ناطلسلا نلعأ نآبرمألا ىهتناو . مهيلع تامارغلا عيقوتو
 نم نيتفئاطلا جارخإ ةسدقملا نكامألا ةناكم ىلع ًاصرحو «عازنلا اذهل امسح
 ةنس يف دجسم ىلإ هليوحتو ,نيملسملل هتياعر ءاطعإو هيلع عزانتملا ناكملا
 اولواح لب «ءارجإلا اذه ىلع ناكسيسنرفلا نابهرلا تكسي ملو ..م7

 اوحلفي مل مهنأ الإ اولت نيذلا نيطالسلا دهع يف ةديدع تارم عوضوملا ةراثإ
 .(3)هيلع لوصحلا يف

 ةيلاطمو «(مجا) يناثعلا ريمألا ةثداح ءما15/5١ ةلس يف اولغتسا دقلو

 نم برقلاب مهل ةثدحم ةسينك اوميقيل .هل هميلستب ابابلا «يابتياق» ناطلسلا

 ةعاقب فرعت ةيقرش ةعاقو .سدقملا نابرقلا رس ىلإ نييحيسملا دنع زمري يذلا <
 ةياورلا ركذت امبسح - ربقلا نم همايق دعب مهب هعاتجإ تدهش ابنأ ذإ ««نييراوحلا»
 اذهل نييحيسملا سيدقت ءاج انه نمو .دعب ايف مهنيب ايف مهعامتجاو  ةيحيسملا
 «نويهص ةيلع ةسينكب تفرع ةسينك ةيلعلاب اوماقأف «كيلوثاكلا ةصاخبو .ناكملا
 يضرألا قباطلا امأ . ما ةنس ناكسيسنرفلا نابهرلا ىلإ ائيأر امك اهتياعر رمأ لآ

 نأ ريغ «ًالوهجم لظ اربق مضي وبق ةيقرشلا هتهج يف دجوي ناكف «تيبلا اذه نم
 .دواد يبنلل ريقلا اذه نأ ىلع رشع يناثلا نرقلا لنم ىرتت تذخأ دوهيلا تاياور
 مهبلطم ىلإ لوصولا يف اوحجنو ءرشع عبارلا نرقلا يف هكلمتب نوبلاطي ءالؤه ذخأو

 نابهرلا نأ الإ .م479١ ةنس يابسربو م١47١ ةنس ديؤملا ناطلسلا دهع يف
 .ريغص دجسم ىلإ قمقج هلوح ىتح «ةرم لك بقع مهنم هتداعتسا اوعاطتسا

 ىلع موقي «دجسم ىلإ وبقلا ليوحت نإ /8- اال صو ١« 4 ص د9 قباسلا ردصملا )١(

 يفف .رشع ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف ناكملا اذه خيرات نم دمتسملا عقاولا نم ساسأ
 ىنبملا اذه يف نويطنزيبلا اهماقأ دق ناك يتلا نويهص ةسينك تطقس «م17117 ماع
 بترتو .دواد ريق هب دجوي يذلا وبقلا ىوس مدهلا نم جني مو . عبارلا نرقلا يف
 .طقف جاجحلل ًارازم ادغ يذلا ناكملا اذهل نييحيسملا لامإ ةسينكلا طوقس ىلع
 كلذ ىلإ راشأ دقو ,دجسم ىلإ هليوحتو هب ةيانعلا ىلإ نيملسملا لامهإلا كلذ عفدو
 امدنعو .رشع ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف ع 816ما0 0 اامدأ 606م جنرفلا جاجح دحأ

 .ًاعدوتسم وبقلا نم اوذختاو ةلبقلا اولازأ ءريدلا ءانبب ناكسيسنرفلل حمس
 فيي



 الو. ©)ميرم ةديسللاماقم هب نأ نومعزي يذلا ناكملا قوف ,نويهص:ر يد

 ذيفنتب نويهص ريد سيئر مزلأو ءاهمده ررقت دقف ,(9ةثدحم ةسينكلا تناك
 ءاهيلع فارشالاو اهتيامحو ءهذه ةسدقملا نكامألا ةيكلم نإو .©2كلذ

 ةلودلا هذه نيب تاقالعلا يف «ةينامثعلا ةلودلا مايأ ًاريطخ ًارود تبعل

 اهجئاتن نم ناك «ةيملاع ةيسايس ةمزأ يف ترجفت اهنأ ىتح «ةيبروألا لودلاو
 رشع عساتلا نرقلا يف ةروهشملا «مرقلا برح»

 نابهرلل ةمكاحلا ةيكولمملا تاطلسلا ةلماعم رمأ نم ناك امهمو

 ىلع نيرباثم اهيف اوقب لب .«مهكامأ اورداغي مل ءالؤه نإف .ءناكسيسنرفلا .
 تمن دقلو .اهليبس يف ىذألا نم اوقل امهم .ةفلتخملا مهتاطاشنب مايقلا

 ادغو .«طسوتملا رحبلل يقرشلا ضوحلا لك ىلع تدتماو «تيوقو مهتنبهر

 يف ةيكيلو زاكلل نيديحولا نيلثمملا مه - اومس (ى - ةسدقملا ضرألا ءابآ

 ابابلا :نمابس افرتعم ةلودلا نم اعوت ةنيغزلا هذه تدن.دقلو. : ةيكرلمللا ةلودلا |

 ىلع ناكو . ةيكولمملا ةلودلا نم ام دح ىلإو «ةيحيسملا ةيبروألا لودلا نمو

 وأ ؛««نويهص لبج سراح» مسا لمحي يذلا ءاهمل ىلعألا سيئرلا اهسأر

 ةفئاط ريخألا اذه أشنأ دقلو .برعلا هيلع قلطأ اك . 6له.هاد» نايدرولا

 يذلا بكرملاف «تازايتمإلا ضعب يف قحلا هل ناكو «سدقملا ربقلا ناسرف»

 ةديسلا هب تشاع يذلا ناكملا هنإ . ١١ ص . . .ةجنرفلاو كيلاملا جارد دمحأ )١(

 .اهتافو نيح ىلإ «ءامسلا ىلإ اهنبا عفر تبقعأ يتلا ةرشع ةعبرألا ماوعألا ميرم
 دهع ىضتقمب .عرشلا هزيجي ال رمأ مالسإلا دالب يف ةثدحملا سئانكلا ءانب نإ )١(

 مئاقلا ةرامعب حمسي الو «يبرعلا حتفلا نمز «سدقملا تيب قيرطبل باطخلا نيرمع

 .طوقسلا نم اهعنميو اهظفحي يذلا ردقلابو ءالوأ هيلع تناك ام ةئيه ىلع الإ اهنم
 يف ةمذلا لهأ  نوترت "ه9  ”ها/ ص ١ ج ىشعألا حبص  يدنشقلقلا)

 ترج .نابهرلا ىلإ ةبسنلابو .(18- 95 ص شبح نسح روتكدلا ةمجرت مالسإإلا
 ىواتفو يناطلس موسرم رادصتسا دعب الإ ءمهسئانكل ميمرت يأب اوموقي الأ ةداعلا

 .هب نذلتو كلذ مهل زيجت ءاهئاهقفو سدقلا ةاضق نم ةيعرش ججحو

 . ١١8 نص قباسلا ردصملا جارد دمحأ (”)

 (4) اأن اود انهس - ةدلماع. 2 9 1 عه
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 ىبحيو «ءاضيب ضرأ ىلع رجألا سدقلا بيلص وهو ءهملع عفرت هلمحت
 مهل ةيكولمملا ةلودلا ةقحالم نم مغرلا ىلعو .«ءانيملا بكرملا لوخد دنع

 لفكت «ةديدع تازايتمإو قوقحب نوعتمتي اوناك مهنإف «ىرخأو ةنوآ نيب

 تاواتألا ضعب نم مهيفعتو ,مهكالمأو مهحاورأل نامألاو ةديقعلا ةيرح "

 تبلاط سدقلا يف ةميقملا ىرخألا ةيحيسملا فئاوطلا نأ ىتح ,29موسرلاو

 ناجرجلا نابهر لثم «كيلاملا دهع رخاوأ يف ةفئاطلا هذه دارفأب اهتاواسمب

 العفو .«0طبقلاو «شوبحلاو «نمرألاو «ةبقاعيلاو «نييناكلملاو ؛(جركلا)

 ةنس راذأ )١7 ؛ه414 ةلس مرحم 5 ِق خرؤملا .هموسرم يروغلا ردصأ

 .«9بلاطملا كلت قيقحتل .(مادلا“

 0 سداسلا نرقلا علطم ف نابهرلا ا ددع لصو دقلو

 ل أوناكو «سدقلا يف مهريد يف ءايهار نيرشع لإ + ا 0(

 نم اًمئاد هنوذخأي مجرتم مهل ناكو تاكود فالآ ةعستب اهتميق ردقت 1

 (1) ©هلالل. 0م. نتا. 2. 9 )1(

 ٠ (2) كاذهمت: طههنامعمتل 6 !!ممهمأ. الا/ 0هعنمتومأو, مم: 290 7 3١)

 ٠ 68 ةأعااقذمأ: ©8!؛ةاهوارو 6هأ عأمطقمأ هم قلتم ههعنص عمت اةهوهلأ ةصهمأت أد ااموانق ةبوطو 6 نعم

 0068081 أ ةةمئلهنأ أ 5ممماوأويب | 0أرت#أ 0هلاو تنده نأ 18/18 - 53018 5 0 6

 ا .ه/79 ةنس رفص يف ؛مدقشخ ناطلسلا موسرم

 "١8 ١84. ص قباسلا ردصملا - جارد دمحأ (7)

 (4) الوم 8قطع: ااوث6ئأونرال عموم نم 601مانك أمقءتأم هانز م/ةطاوومانرم 2 ةمه م26, كل 5(

 لان 500. لقمنوقاةمت ٠١ ومما, ||. ص 8

 تناك يتلا ةررقملا موسرلا عفد نم ةروكذملا فئاوطلا ءافعإ ىلع موسرملا صنيو

 ةسينكل مهترايز دنعو ءدللا وأ ةزغ وأ افاي يف ء ءاوس «نيطسلف مهوخد دنع ىبجت

 تاواتأ ةيأ وأ بجرم عقدب اوبلاطي الأو .ةسدقملا نكامألا نم اهريغو ةمايقلا

 وأ «ثداح مهيلع ثدحي وأ «هوركم وأ ىذأب مهل ضرعتي نم عنمو «تاررقمو

 .(154 ص جارد) ةملظم مهيلع ددجي
 . ١415 ص قباسلا ردصملا جارد دمحأ (ه)

 ايبا ٠



 ناكو .(9 مهمدخيو « مهجئارح ىضقيو « مهح اصم تانسأ ىطاعتي ('7ةنراوملا

 اهل ناك امل ,مهل ةيقدنبلا ةيامح ىلع عقاولا يف نودمتعي ناكسيسنرفلا ءالؤه

 نأ دب ال .سدقلا لخخدو .ةيروس لوألا ميلس ناطلسلا مض امدنعو

 نإو ءهتنبهر نيمأتو هنيمأت هنم بلطو «ءالولا ضورف هل مدق دق ةنبهرلا سيئر
 ةسدقملا نكامألا لوح امهيسالو ,عوضوملا اذه نع تباث ءيش انلصي مل
 يف ةمئاق تلظ ةسدقملا ضرألا ةنبهر نأ دكؤملا نم نكلو .(7 اهيف ةماقإلاو

 يكولمملا دهعلا نابإ اهتسرام يلا اهطاشن هوجو عيمج يدؤت تلظو «ةيروس
 رشع عباسلا نرقلا يف تذغتا اهتيكلمو ةسدقملا نكامألا ةيامح ةيضق نأ الإ

 لودلا اهترجأ يتلا تاضوافملا يف ًاليصأ ًارصنع تحبصأو «ًايلود ًاعباط

 عجريو . ًايوقو ًاحضاو اهيف لخدتلا لاجم ناكو «ةينايثعلا ةلودلا عم ةيبروألا
 يف اهذوفن تيبثت يف اهتبغرو «ةيبروألا لودلا عماطم ىلإ ةفاضإلاب .كلذ

 مهنكمت مدعو ,ناكسيسنرفلا نابهرلا ذوفن فعض ىلإ «ةيناوثعلا ةيروطاربمإلا
 :اهمهأو .مهيلإ ةئيسملاو ءمهل ةمجاهملا ةديدجلا تارايتلا ةمواقم نم

 حتف ذنم «ةيناثعلا ةلودلا يف هذوفنو يتيليهلا - يمورلا سوريلكإلا ةوق ١
 فرتعملا ةيسيئرلا ةيحيسملا ةلملاف ..ماشلا دالب ىلع هدادتماو «ةينيطنطسقلا

 - يمورلا كريرطبلاو .ةيسكذوثرألا ةيمورلا ةلملا تناك «نييناثعلا نم اهب
 تايكرطبلا هب طبترتو ؛نييحيسملل ىلعألا كريرطبلا وه - لصألا ينانوي وهو
 «ةينيطنطسقلا كريرطب دكأ دقلو .ةيكاطنأو سدقلاو ةيردنكسإلا يف ثالثلا

 ردصأ نأب «هبصنمل ةتحبلا ةينانويلا ةفصلا .ماشلا دالبل يناثعلا مضلا دعب

 ١59 ١/١ ص جارد  شماهلا - ”ا/8 ص ةينوراملا ةفئاطلا خيرات - يبودلا 001(

 .(ه/١6 ماع قمقج موسرم)
 ةيبرعلاو ةيكرتلا فرعي ناكو .(ه٠80 ماع قمقج موسرم) 17١ ص جارد دمحأ  (؟)

 اه الاده5. :141. .ةيلاطيإلاو ةينانويلاو

 سيدقلا ناسرف ةفئاط عم نواعتلاب تلمع دق ةنبهرلا كلت نوكت نأ ديعبي سيل (*)
 .كلذ تبغي ام كانه سيل نأ ولو «ميلس ناطلسلا دض انحوي

 ٠ ال4 .



 ىلإ لوصولا .هنكمي دحأ الأب ارارق «(م6١ا4 - )١674 «سونيمرج»

 - 1١515 6) مهلوأمو كريرطبلا ْنِإ لب ”اينانوب نكي مل اذإ ,.ىربكلا ةيفقسألا

 هفدهو «مورلا نم دالبلا ناكس ىلع ةيريدلا .ةايحلا أتاب ًاعنم عنم (م

 ةسواسقلا نم ةداع نوبختني ةفقاسألا نأل ,ةيفقسألا نم مهعنم كلذ نم

 دودل ودع يهو ؛«لوبنطصا» يف ةيمورلا ةسينكلل حبصأ اذكهو .نابهرلا

 كلذ :ةينادعلا ةيروطاربمإلا يف ةيسايس ةينيد ةيقيقح ةرطيس «ةيوبابلل

 مكس دي ةضاخو ”تتنارطلا نم يع لع ءسدتلا ل مرلا ىغط

 .اهيف سكذوثرألا مورلل سدقملا ربقلا ةوخأ م م11 ل

 نادقفو «نيينامثعلا كارتألا دض ةيكيلوثاكلا ةيبروألا لودلا تنور نا

 اهذوفن نم ًاريثك «ةنبهرلا ىمحت تناك يتلا ةيقدننبلا ةصاخبو ءاهضعب

 (ةةيبيلضلا .تاغورشلابورنللا هذهب طبرت نأ انتكفيو ..نيقباسلا اهنرقو

 نينرقلا يف «ةيناثعلا ةلودلا دض ابابلاو اهكولمو ةبروأ ءارمأ اهنضتحا يتلا
 دب ال يتلاو .ةسدقملا ضرألا ةداعتسا ةجحب «رشع عباسلاو رشع سداسلا

 حورف . ةينايثعلا ةلودلا نذأ ىلإ تلصو دق ءاهايافخ ًانايحأو ءاهءادصأ نأ
 ةلودلا عم ةرمتسم هبش برحب ًايلمع رهظت تناك يتلا هذه «ةيبروألا ءادعلا

 رئاسو «نانبلو سدقلا يف ناكسيسنرفلا نابهرلا ىلإ ءيست تناك «ةيناثعلا

 ريصن نود مهلعجتو . مهيلع يلاهألاو ةمكاحلا تاطلسلا ريثتف , ماشلا دالب

 ءرمألل سدقلا ين فئاوطلا ةيقبو مورلا لالغتسا ىلإ يدؤي ناك امت ,ءماحوأ

 .اهنع ناكسيسنرفلا داعبإو .ةسدقملا نكامألا ىلع ةرطيسلا ىلع نولمعيف |

 ًارمأ سدقلا تاطلس تقلت «ةقدانبلا عم ةرئاد برحلاو «م1810/ ةنس يفف'

 محل تيب ةسينكو . سدقملا ربقلاو «نويهص لبج يف مهنابهر ىلع ضبقلاب

 امدنعو .(”تاونس ثالثل قشمد ىلإ اولقن مث ؛نييزيبلا جرب ين اونجسو

 قيلعتو «ضييون جاجع ةمجرت . يمالسإلا ملاعلا رضاح - درادوتس بورثول ىلإ عجري (1)
 :و دعب امو 73غ لاا تي

 طز قمم هما 87ه زوأو لو مدموو هواه 1 لا

 ١) :  1ا/هزئقوو 6' قرع اماممبععامم. مب اكالاا. :08650310 )2(

 ش . ش



 اولوتسا مورلا نإف « قشمد ىلإ ىرسأ اوذخأو ,.م١/161 ماع يف ثداحلا ررك

 .©)ةمايقلا ةسينك يف مهديب تناك يتلا ةيسيئرلا نكامألا ىلع

 ءرشع عباسلا نرقلا يف ةينامثعلا ةلودلا اهب تدرت يتلا ةئيسلا لاوحألا
 «نيمجرتملاو ءءاطسولا لخدتل ًاعساو لاجملا حسفأ امم نيطالسلا فعضو
 .ةيجراخلاو ةيلخادلا ءاوهألا بسحب اهرييستو .ةلودلا نوؤش يف ميرحلاو

 ىرحخألا فئاوطلاو «نيتاللا نابهرلا نيب ةراثملا تاعزانملا نم ايدام ةدافتسالاو

 .سدقملا تيب يف

 دروم ةسدقملا نكامألا نأب «ةيلحملاو ةيزكرملا ةمكاحلا تاطلسلا روعش -
 ءانثأ اهنوعفدي يتلا موسرلاو نييبرغلا جاجحلا ةيحان نم ًالوأ «نيمث قزر

 نابهرلا نيب اهب اوموقي نأ مهنكمي يتلا تاروانملا هكا وم هناك 229 مهترايز
 ينعي .كلمي ام عازتناب نيقيرفلا دحأ باضغإف .نمرألاو مورلاو نيتاللا

 . كيلاود اذكهو ,نمث ىلغأب رخآلا قيرفلا هيلع لصح ام ءارش ىلع همازلإ

 ىلوألا ةيضقلا يهو  ةسدقملا نكامألا لوح عارصلا حتتفي ةقيقتلا يفو
 ذإ «ينوناقلا نايلس ناطلسلا دهع ذنم  ةيناكسيسنرفلا ةنبهرلا مهم يفلا
 ىلإ م١45١ ةنس يف لوح يذلا دواد يبنلا ريقب ةبلاطملا ىلإ نابهرلا داع

 (1) 0'ةدياهسع |١ مم: 120 - 1 )غ0(

 ويام  رايأ )١7 ه9609 ةنس لوألا يدامج 7 خيراتب ناطلسلا نم رمأ ردص دقل (؟)

 وأ ٠ تادئاع عفد لع جض رابجإ 5 قشمد لا نم بلطي 000 ةئس

 ها ا ما ل يضاق

 كلذك ذخأي ناك سدقلا ةيماح عبتي يذلا بابلا سراح نأ ايك يس ةجقأ رهم»
 .اهيلإ يتأي يحيسم لك نم ةراب

 ال, طلوزلل, 00ر30 00هائ6015 00 2تاعماتل. الو 124, 6: 2 ٠

 نيب هتلحرب ماق يذلا 6:48 ه/هودمج «راغفأ ٍنافيرغ» حئاسلا لوقلا اذه ديؤيو

 5 ما هموع-١ هم“

 8ةاوتلوم 06 عمو - 5ةأمأتقر. 601166 6ع ل. تكايييسيلا مم:77-0

 943٠
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 0 ب يس

 اوسنارف كلملا ىنبت دقو .0)مهل طسوتلاب ةسنرف كلم ىلع اوحلأو « دجسم

 .م1878 ةنس يف نأشلا اذهب ينوناقلا نايلس لسارو .عورشملا لوألا
 هتيامح ةسنرف كلم ىلإ هتلاسر ةيابن يف رهظأ هن هنأ الإ بلطلا ناطلسلا ضفرو

 .دجسملا ريغ ىرخألا نكامألاب ظافتحالاب ممل هحامسو « نيرشبملا. ءالؤهل
 اذه نم (نمرألا) نويروغيرغلا دافتساو .«اهذفاونو اهباوبأ ميمرتبو
 يتلا ,ةسدقملا نكامألا ضعب ىلع ماعلا سفن يف ميهيديأ اوعضيل «ضفرلا
 ىلع لوصحلل م165١ ةنس يف يقدنبلا ليبلا ىعسو .27نيتاللا ديب يه
 نييروغيرغلا عاطأ دض ةسدقملا ضرألا نابهر هييمحم حلاصل نامرف
 نيتاللا ناك اذإو . «©9نويهص لبج ةيكلم مهغم اوعزتنيل اودحتا نيذلا دوهيلاو
 ىلإ عجري ال اًذهف .مهل ناك اب ظافتحالا يف 1985 ةنس ىتح اوحجن دق
 يذلا مظعألا ردصلا اشاب ميهاربا ةدعاسم ىلإ |منإو .طقف ةيقدنبلا ليب ذوفن
 اشاب ميهاربا نكلو .يلصألا هنطو لهأ ىلع فطعيو «لصألا يقدنب ناك
 «ماه8ا/ ماع ةقدانبلاو كارتألا نيب برحلا موقتو ؛م615١ ةنس يف لتقي

 ةنس) ةلجلجلا قيرط ىلع نويروغيرغلا يلوتسيو نيتاللا نابهرلا نجسيو

 مهنأ الإ «مهتيامح يف ةيقدنبلا ىلع نودمتعي ءةسدقملا ضرألا ةنبهر لاجر ناك ١ )١(
 | نوثيغتسي اوعرش دقو .بطخ مهب قيحي امدنع ةبروأ كولم لكب نودجنتسي اوناك
 كاذنا اهكلم ناكو ءرشع سداسلا لئاوأو ءرشع سماخلا نرقلا ةيابغ ذنم ةسنرفب

 بحر دقو .ةعساو ةيبيلص تاعورشم نضتحي هفلسك ناك يذلا ءرشع يناثلا سيول
 صخت ةيضقلا نأ اميسال «يروغلا هوصناق ناطلسلا ىدل مهل طسوتلاب كلملا اذه
 ةينيدلا اهتناكم ةسنرف ىلإ ديعت ابر زاكترا ةطقن اهيف دجو دقف .ةسدقملا نكامألا

 رودلاب تماق يتلا ةلودلا اهفصوب «ةيبيلصلا بورحلا ثنابإ اهب عتمتت تناك يتلا
 قح نييونجلاو ةقدانبلا نم عزنت نأ نكمي تقولا سفنبو بورخلا كلت يف ربكألا
 يف هب ناعتمتت اتناك يذلا قحللا كلذ ,ةسدقملا ضرألاب نيتاللا نييحيسملا ةيامح
 ١6١(. ص جارد) صيصختلا هجو ىلع رشع سماخلا نرقلا

 (2) 06 واقي |ل|..88ه: 326 - 327 - 6طقصافرو, !. 86: 129 - 1 ةعفإ

 (3) ©هااام. 0م. 0. 8:63 ةيف]

 (4) ©ةفاقااهمأ. 0م. ©. ظلم 4 ) ىف

 ا/مآ



 ؛ناكسيسنرفلا نابهرلل ةيماحلا رود لثمتل 20 انهو 0000

 . ةيقدنبلا نم الدب «ةينامثعلا ةلودلا يف ةينيتاللا ةيحينسملل عسوأ ىنعمب وأ
 .م 87١ه ةدهاعم دقع دعب كارتألا عم ةبيطلا اهتاقالع كلذ ىلع اهدعاسو

 نم ينمض فارتعا وه «ةدهاعملا نم ريخألا دنبلا نأ «سازورود» دكؤيو

 يحيسملا نيدلا مساب ثدحتلا يف .ةسنرف كلم قحب ينامثعلا ناطلسلا لبق
 تازايتمإلا نم ابابلا ةدافتسا ناكمإ ىلع دنبلا صن دقف .يكيلوثاكلا

 نإف لعفلابو .ةدهاعملا دقع نم رهشأ ةيناث رحب يف ,ةسنرف كلمل ةحونمملا

 نم برقلاب ميقيل ًاريفس لسرأو ءهذه يناثعلا ناطلسلا'ةحنم لبق ابابلا
 لثمملا هنأكو هتطاسوب رمألا مت يذلا ةسنرف كلم رهظف .يلاعلا بابلا

 ضرألا ةنبهر نأ ودبيو .(0هامح ىماحو «يكيلوثاكلا نيدلل يقيقحلا

 بابلا ءارزو كلذك اميرو ءاهسفن حورلاب اذه دئبلا ترسف دق ةسدقملا
 م ةنس يف ةسنرف بلطمب مهناهذأ يف طبترا دق هنأ ايس الو 0

 ايعرذت اهسفن 4 هذه تطبر اذكهو .«0مهيلإ دواد يبنلا وبق

 اهاجر مظعم نأ نم مغرلا ىلع «ةيقدنبلاب ةقصتلم تناك نأ دعب «ةسنرفب

 تذخأو ءطابترالا اذهب ةسنرف تبحرو «ةيبونجلاو ىطسولا ةيلاطيإ نم
 لوألا اوسنارف كلملا عاطتسا لعفلابو .اهحاصم نع عافدلل ًاثيثح ىعست

 يف نينوجسملا نابهرلا نع جارفإلا نم .لوبنطصا يف هريفس يعاسمب

 ةنبهرلا سراح نكمت امك :«*نينامرف ىلع نيتاللا حلاصل لوصحلاو (قشمد

 (1) اطزل0. لم. 93, زلم 95- ©مالأ مب 8:63, ش 0

 ٠ لماحو طيسولا» بقل ريخألا اذه ىلع لوألا اوسنارف ىلإ هنم ةلاسر يف ناييلس قلطي (؟)

 . «نييحيسملا سيئر»:هيمسي امك . (اهتافرصتو نييحيسملا ةمأ لامعأ عيمج يف مالسلا ءاول .

 16 5انموأهانع له لؤوانقال5 »

 - طقم ؤرون 8 :2 ١١

 (3) 6. 06 8ةيووم. | 58: 43 - 6 : هيف

 )4 قاانمم م: 63 ْ 00

 (5) تدق وااهمأ. )لم 93 - الو 4 68

8 



 .(©)ةسينكلا ةبق حالصإو «سدلقملا ربقلا ميمرتب حيرصت ىلع لوصحملا نم

 ناكسيسنرفلا ةنبهر دارفأ ةيال ةيقدنبلاو ةسنرف قباست نم مغرلا ىلعو
 ةنس مهيلع تضرف تامارغلا نإف ؛ةسدقملا نكامألا اهعمو .سدقلا يف
 يذلا نويهص ريد نم مهدرطب ,ماده١ ةنسس يف رمأ ردص لب م16 1/

 مهتيامحو .دواد يبنلا ربق مهتناهإ ةجحب 220م1 ةنس ذنم هيف اوماقأ
 «ةيبرغلا ةيحيسملا رمألا اذه راثأ دقلو .(0مهرمأب كوكشملا لاجرلا ضعب
 «لخدتلا ةسنرف كلم يناثلا يرنه كلملا نم «ثلاثلا لوج ابابلا بلطو
 نمو «(ورييبلام يجيول) ةيروس يف اهلصنقو «ةيقدنبلا ليب نم عاسم تماقو
 نيدلا لاجر رطضا ذإ .حجنت مل نكلو «يلاغتربلا ثلاثلا انح كلملا
 تاوئس يناث (نرفلا» ىمسملا ريدلل رواجملا تيبلا ىنكسل ناكسيسنرفلا

 لخاد يف :نضاخلا ريد» ىمسي ام ىلإ اولقتنا ,م1989 ةنس يفو .ةلماك
 ةماقإ يف مهعم ءالؤه كرتشي نأ ىلع سدقلا يف ةنراوملا عم اوقفتاو «ةنيدملا

 ريبك دجسم ىلإ نويهص ريد لوحو .«”ريدلا ةسينك يف ةينيدلا مهرئاعش

 (1) طنو. ذل 0 12 )0(
 را مدل نوئبخي نابهرلا نأ ةجحيب (1؟)

 ريدلا ءانب اوددج مهن أ اك «ةينيدلا سوقطلاب مايقلا ءانثأ مهريد ىلإ ءاسنلا لاخدإب
 لاصتالا تاي هذه دعب نايدرولا لواح دقو اسرف مهايدرو بكرو«نذإ نود
 .ريدلا يف هتنبهر تيبثتب :اناموف لانيل .,بلح يف ناييلس ناطلسلاب

 668506 ت10: ا/هزئقوع ل' معقم, ممن اعاأأا - اكااا/

 ص) ةنمزألا خيرات يفو «(م117١ ص) ةينوراملا ةفئاطلا خيرات يف دكؤي يبيودلا نإ (”)

 م11" 17 ةنس يه نويهص ةيلع يف ةماقإلاب اهيف نابهرلا أدتبأ يتلا ةنسلا نإ
 مل يلوبان كلمو كيلاملا نيب قافتالا نأل ,ريخألا خيراتلا وه حصألاو ممول

 . م1704 ةنس يف الإ متي

 (4) 05هددمهب, 0م, 01 مطب اكللاا - اانال ) 5

 تقولا كلذ يف اوناك ةنراوملا نأل .م157 ص ةينوراملا ةفئاطلا خيرات  يبمودلا (5)
 بلقنا اذإ هنأ ,ناكسيسنرفلا نيبو مهنيب قافتالا مت دقو ةليلق ةعامج اوحبصأ دق
 . ةنراوملا ديب ةرمتسم ىقبت (صلخملا ريد) ةسينكلا نإف « جنرفألا نابهر ىلع ناطلسلا

 الم



 .(ا)ريبكلا دواد يبنلا دجسم وه

 سداسلا نرقلا يف امهقتاع ىلع اتذخأ ةيقدنبلاو ةسنرف نإف «نكي امهمو
 ضعبل مهتيكلم ةيامحو مهتيامحو ,ناكسيسنرفلا'نابهرلا نع عافذلا ءرشع
 ناك «لوبنطصا يف ةسنرف ريفس سكإ فقسأ نأ ىتح «.ةسدقملا نكامألا

 ظافحلا وه «ةينامثعلا ةلودلا- عم فلاحتلا نم لوألا ةسنرف فده نأ ىري
 ارب يبروألا يحيسملا جيجحلا لوصو نيمأتو ,ةسدقملا نكامألا ىلع

 وه ةسنرف ريفس نإف «وتنابيل ةكرعم دعب نابهرلا نجس امدنعو .(”ارحبو
 .(9 مهل ةيناثعلا تاطلسلا تاقياضم داعبإو « مهنع جارفإلل ىعس يذلا .

 نم رهظأ هنإف «ةينيطنطسقلا يف ةسنرفل ًاريفس «فيربود» حبصأ (هنيحو
 نيدلا لاجر رابك هب هل دهش ام ؛ةسدقملا نكامألا نع عافدلاو ء مهل ةرصنلا '

 ناطلسلا نم عزتني نأ «م١٠1 4 ةنس يف عاطتساو .«؟9لوبنطصا:يف نيتاللا
 سماخلا دنبلا يف ءاج دقف .مهحلاصل تازايتمإلا يف اضاخ ًادنب ينامثعلا
 حمسن «هتقادصو (ةسنرف كلم) روطاربمإلا اذه فرش لجأ نم هنأ» ءانبنم

 ةعقاولا نكامألا نم اهريغو .محل تيبو سدقلا يف نيميقملا نيدلا لاجرل

 (1) ال. طاوربل. 0م, نزار مهب 177 - 178, مله 97, زله 19. )0غ(

 ةجنرفلا عنمب «(م1649١  هو85 ةنس) يف ردص انامرف نأ «دياه لييروأ» ركذي
 يف لاوش 8) يف ردص «رخآ نامرف يف هيلإ ريشأ دقو .دواد يبنلا برق ةماقإلا نم
 نم جورخلاب ةجنرفلا نم مهريغو نآبهرلا عيمج رمأيو ,.(م1661 - ه9ه4 ةنس
 تاولخلا يف ةماقإلل هشيواردو خيشلا تقولا' سفن يف وعدي امك .هدجسمو ريقلا برق

 ةيناثلا يدامج) يف رداصلا نامرفلا يف رمألا اذه ىلإ ةراشإلا دوعتو .دجنسملا تحت

 نويهص:ةامسملا ةنكمألا كلت نأ نيبي يذلا (م1517 ةنس بأ  ه 78*٠١ ةنسا
 ةماقإلا قح يطعأو ءالؤه نم تذخأ دق , ةجنرفلا ديب تناك يتلا ةطيحملا قئادحلاو

 ةنكمألا فقو هترسأ تحشلمو «يناجدلا دمحأ خيشلا ديسلا .«نيفراعلا بطق» ىلإ اهيف

 : .ةطيحملا

 (2) اةةممأرو 0 اقرم685530ان[ 2 المهثأاه5.ةان همز ©1165 |, 06 7هعأقب ١ ه: 99 - - عطهمجت قب مءالا.

 مم: 253 - 254: ال. :

 (3) 0وطهرنووز 8: 1 ةفإ

 (4). 08 هواه اا. 2: 331 -- ملثوواهاتمم 22 06هوملطاو 1604 عز
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 نأ «ميدقلا ذنم اهيف ةينبملا سئانكلا ةمدخ ىلع نيلماعلاو ءانتعاط تحت

 مدقتو ءاومحي نأو هاني لافشسا'انلفسينآو «جاعزإ يأ نود اولقتني

 «صاخ فيرش طخبب دنبلا اذه ديأو .0 .1)'نوكذملا ببسلل تادعاسملا مهل

 ويام  رايأ ةيابخ يف كلذو ,ناكسيسنرفلا نابهرلا قوقحو تازايتمإ حضوي
 .(92م159 57 ةنس

 ناكسيسنرفلا فارشإو .ةسدقملا نكامألا ةيضق ذخأت مل عقاولا يفو

 نيب تاموصخلا تلاتت ذإ ءرشع عباسلا نرقلا يف الإ ءداحلا اهلكش ءاهيلع

 ..ةدالولا فهكو .محل تيب ةسينك ةيكلم لوح «نمرألاو نيتاللاو مورلا
 )١5١4: «نافوثيت» نيكرطبلا لضفب مورلا ذوفن دايدزا رمألا ريجفت ىلع دعاسو

 نابهرلل نكي لوألا ناك دقو .(م15750-17017) سويثيزودو ء(م1544-

 هنأ ىتح «مهيديأ ىلع يبر هنأ نم مغرلا ىلع «ةريبك ةوادع ناكسيسنرفلا

 . محل تيب يف سدقملا فهكلا نم مهدرطي ىتح لاب هل أدبي نل هنأب مسقأ
 نيذلا ءارزولا «يلربوك لاو نيطالسلا ضعب ةكرعملا يف هبناج ىلإ ناكو

 ...ةينامثعلا ةلودلل ةيلحخادلا نوؤشلا يف ةيبروألا لودلا لخدتب نورعشي اوؤدب

 نيمجرتملا نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو .نيينيدلاو نييندملا اهاياعر قيرط نع

 دق“ .«« مهمهز, ماتت يتوياناب»و ( 112::ه05:0ة6 وتادروك ورفام» لاثمأ نم مورلا

 ,نكامألا هلام تحرط الع مورلا حلاصل عارصلا اذه يف انا اروك اويعل

 : ةيملاعلا ةيسامولبدلل ماعلا يلودلا قح ا طاسب ىلع ةرم ل لي ةسدقملا

 (1) 3و همام ا. مهب 151-141. اذه ال ش )01(

 :(6.)2و ؟مونم.الا. م8:3130 69|

 يسن ةيروظاربمإلا تافيشرأ يف دجوت فيرش طخلا اذه نم ةيلصأ ةخسبن نإ

 ةنس ليربأ ") هخيرات لعجتو هصخلت ةيسنرفلاب ةيشاح اهعمو لو ٠'عممأ»و
 :(م ١5٠ 8

 أطخ كانه كتلذكو .طولغم' خيراتلاو ة ةحيحص ريغ ةصالخلا نأ اتسيتود لوقيو

 :لمجي يذلاو + شيرأب ي يف لاتسرألا ةبتكم يف ظوفحملا ةقيثولا هذه ةمجرت طوطخم يف

 ١ : 1 ١ ما هس طاق عا ١ خيرات

 <, تايلاجلا 7



 ريفس ىلإ «ةيناكسيسنرفلا ةنبهرلا سراح» لسرأ «م١177 ةنس يفف
 قوف مه اهوماقأ يتلا عومشلاو ليدانقلا اوعفر نمرألا نأ هيف هغلبي .ةسنرف
 «ناطلسلا ىلإ نيتلاسر رشع ثلاثلا سيول :كلملا ثعبو .داليملا ناكم

 ربقو محل تيبو «سدقملا ربقلا ىلع نيتاللا قوقح ةداعإ هنم نابلطت

 اذلو .كلذ نم رطخأ ناك ةسنرف كلم ىلإ ةبسنلاب رمألا نكلو .«>ءارذعلا
 موسرملا ذيفنت ظحاليل» ««ناهيمروكود هبيد» ديملا ماعلا سفن يف لسرأ هنإف

 لاجر ىلإ لمحيو .- همعز بسحب  نيبصاغلا ةحاقو بقاعيلو .قباسلا
 .©(ةسنرف كلم ةطلس نم اينولمأي نيتللا «ةيامحلاو ةحارلا نيتاللا نيدلا
 مكاح بجعي ملرمألا نأ الإ ريبك لافتحاب سدقلا ىلإ «(هبيد» لخد دقلو
 ىلإ ةداعلا قوف ىبسنرفلا ريفسلا رطضا ىتح ءهل هتاقياضمب أدبف .سدقلا
 اتيبثت» تناك ةرايزلا هذه نأب ةسنرف يخرؤم ءاعدا | نم مغرلا ىللعو .(”برملا

 تاقياضم نأ تبثي عقاولا نإف (؛»(هيف اهتراجتل ًانيمأتو «قرشلا ف اهذوقنل

 ةرداغمب م1171 ةنس يف اوركف ىتح .فقوتت مل ناكسيسنرفلل سدقلا يضاق
 يسنرف لصنق ةماقإل .ةسنرف ريفس («يزيسود» يحب اذه مامأو .(”ناكملا
 .هلمعب قاحتلالاب (روريمال» لصنقلل حمس عفو .سدقلا 5 مئاد

 ,ةيحيسملا فئاوطلا ةيقبو «نيملسملاو نييلبحلا نيب فالخلا ىلع فرعتلاو
 ًاحاجن رثكأ نكت ل (روربمال» ةمهم نأ الإ .هنيمأتو يحيسملا جيجحلا ةيامحو
 رخف ريمألا راصنأ نم هنوك ةجحب .قشمد يف هشيواشو وه هيلع ضبق ذإ

 الإ هنع جرفي مو ىهعم نيلماعلاو ةيناثعلا ةلودلا ىلع رئاثلا « ينعملا نيدلا
 . (©”ناطلسلا نم رمأب

 (1) 09 7ةو(8. (0 ْ 6 :5 1١١|١

 (2) 0هوطوربفمب 5: ةفز

 (3) تمالأوز 08. هز, 2 قفز

 (4) !اة5عممر, 5: 9 ا 0 ٠ ٠

 (5) تمالامت 8:72 1 1 "4
 (6:)6هانطصربأءاطث ١1ه © نعقألممج 095 انوا« - 58يمأق. 2: 2 ش )5
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 لصنقلا تاكرحتب كشت تناك ةيناثعلا تاطلسلا نأ كلذ نم جتنتسيو

 اهجوم ائيش رمألا يف نأ سسحتتو ,ناكسيسنرفلا نابهرلا كولسو «ىبسنرفلا

 نابهرلا اهيقل يتلا تاقياضملاف .كيلاملا نمز رمألا هيلع ناك اك ءاهدض

 انإو .طقف مورلا نم ضيرحتب وأ ببس امنود نكت مل ,«يسنرفلا لصنقلاو

 ةلودلا حلاصل لمعت ال ةبيرغلا رصانعلا هذه نأب روعش ىلإ دنتست تناك

 يشوبكلا فيزوج بألا ناك تقولا اذه يف هنأ امهيسال ( مالسإلاو ةينامثعلا

 ةيحيسملا عفديو «نيملسملا دض «ةبروأ يف رودصلا رغوي ويلشير راشتسم

 .«)ةسدقملا ضرألا صالختساو «ةينامثعلا ةلودلا ةبراحمل ةيبرغلا

 ردصأ ناطلسلا نأل «نيتاللاو مورلا نيب اًمئاق لظ عزانتلا نأ ودبيو

 نيتاللا قوقح دكؤت تانامرف ماك ور (ماكاا/و م6 خيراتب

 اوعرش دق تقولا اذه يف نويسنرفلا ناكو .«9ةسدقملا نكامألا ضعب يف

 نييعوسيلا لالحإ ىلإ نوليميو «ناكسيسنرفلا ةئبهر نع ًايجيردت نودعتيي
 يف عارصلا دتشاو .©20قباسلا اهتيامح رود ىلإ ةيقدنبلا تداعف «مهناكم

 نع ثحبي ريفس لك ذخأو ,ةيكيلوئاكلا لودلا ءارفس نيب ةينيطنطسقلا

 ريفسلا لمع ةلقرع يف ةضاضغ ىري الو ءاهلثمي يتلا ةمألل يصخشلا حاجنلا

 اذه نم مورلا دافتساو . ةيحيسملل ماعلا حلاصلا دض اذه ناك ولو ,رخآلا

 قيرط نع مهتيغب ىلإ اولصيلو ةسدقملا نكامألا يف مهمرآم اوققحيل ماسقنالا
 ةسنرف نأ نم مغرلا ىلعو .نكامألا كلتب مهتيقحأ تبثت (©قئاثو زاربإ

 )١( ص * ج يمالسإلا ملاعلا رضاح  درادوتس بورثول 55١ 5517 .
 (2) 06 7ةوأهب الأ, 2: 7 20

 (3) ©مااا مز قم. )8, م: 75 - 1 ةضز

 (4) طلو. م, 25 -8 1 ش 6

 قئاثولا نع ثحبلا ىلع نافوثيت عم لمعي يروغيرغ تيدنمشرألا ناك

 يضاق نم نيرارق ىلع كلذل ةجيتن لوصحلا نم انكمت دقو ءاهفييزت وأ ةميدقلا
 عضوبو محل تيب يف داليملا ةراغم باب حاتفم ذحأب مورلل ناحمسي «سدقلا

 نم رطانق (”) كلذك نمرألا كلمت دقو .ةراغملا يف نينادعمشو حيباصم ةعبرأ

 ش .بابب اهوقلغأو ءارذعلا ةسينك
 كي



 ةسدقملا نكامألا ةداعإو .قئاثولا كلت فيز تابثإل اوعس ةيقدنبلاو ةسمنلاو
 عمجم» يف بلط ابابلا نأ نم مغرلا ىلعو :«7مهيلإ نيتاللا يديأ نم ةعزتنملا
 حلاصم معدي يعامج فقوم ذاختا كولملا نم ءما511/ ةئس «(دنغابوربلا

 مهحلاصم ىلإ نيتفتلملا كولملا نإف .ةسدقملا نكامألا يف ناكسيسنرفلا
 اذإ ,سدقملا تيب يف نابهرلا تاءادن نع مهاذا نومصي اوناك «ةيراجتلا
 امدنع هنأ ىتح .ةماعلا مهتسايس عم وأ ءحلاصملا كلت عم مءاوتت نكت مل

 ,ةجنرفلا مهيف اب «نييحيسملا عيمج حيذ تيرك برح ءانثأ ناطلسلا ررق
 ليق .طقف ةسدقملا ضرألا يف ناكسيسنرفلا نيدلا لاجر نجسب ىفتكا مث

 .مهلحم اولحيل ؛ةريخألا ةوطخلا ءارو اوناك ,ةسنرف مهديؤتو نييعوسيلا نإ
 ءادلألا ءادعألا نابسإلاو ةقدانبلا نم مه ناكسيسنرفلا مظعم نأ ةصاخبو
 اوتبثيل .ةصرفلا هذه ىرخأ ةرم مورلا لغتسي نأ يعيبطلا نمو .«0كارتألل
 اهنأ اوعدا يتلا كوكصلا ضعبب (يضاقلا) الملا فارتعا قيرط نع مهقوقح
 2 (ةيصولا» وأ «دمحم كصب» ىمسي ام لثم ؛ميدقلا ذنم مه تيطعأ

 (3) 0ماززو معن 75 - 79 - طاوصممر ا)(, 8: 407 - 09 7ةواهب | م8: 3177-8 )0(
 م1585 ه١1١ 48 ةنس.نامرف
 ةنس) لوألا ميلس ناطلسلا مساب ميسارم يروغيرغ تيدنمشرألا فيز دنقل
 عم عبارلا دارم ناطلسلا ىلإ اهمدقو ,(ماقكك) ينوناقلا ناهيلسو ,(ماد11/

 ىتح هيلع اوطغض لودلا ءارفس نكلو ديري ام ىلع لصحيل .ناكيس (40000)
 ©ما1ام. 8.78.لعف اهب مهمامأ فرتعاو .(ةطلغ) ةريب يف ةسدقملا ض رألا ريد ىلإ أجتلا

 (2) كومه ال 2: 3 )9

 (3) 0مااأمن هد 81 - الوهم( , ا(, 2: 420. 8 ةيفإ

 هحنم دق هنأب يعذاو هلك لوسرلا ىلإ بسن يذلا كصلا وه «ةيصولا» نإ
 « ؟الوطوم نشيت» رهظأو ,ما 4 .ةنس ةرم لوأل رهظ دقلو . ءانيس لبج نيد: لاجرل
 ةينيطنطسقلا اهتريتعا ةقيثولا نأ الإ مورلا هروز كلص هنأ تبثأو .هتحص مدع

 دقو .ةيسايسو ةيخيرات ةريبك ةميق تاذ يهو .تامجرت ثالث اهل دجويو  ةحيحص
 ريفسلا لصح يذلا يبرعلا صنلل ةيكرتلا ةمجرتلا نع ةلوقنم اهل ةمجرت «رماه» مدق
 ةيويسآلا ةبتكملا يف مئاق ةمجرتلا هذه لصأو .هنم هخسن ىلع «يكسنيلاتيإ» يسورلا
 < 8مهمالسمم: 85. .ةيكرت يف ةيقرشلا .سئانكلا خيرات يف ادج ةماه ةقيثوك سيراب يف

84 



 سضاسأك باطخلا نب رمع دهعو «ينوناقلا نايلسو لوألا ميلس ينامرفو
 ربق ةيكلم قح ىلع مورلا لصح نأب رمألا ىهتناو .(©)نيقباسلا نينامرفلل
 قف يكرطبلا يسركلا ىلإ «سويثيزود» لوصو كلذ ىلع دعاسو «ءارذعلا

 «سدقلاو ةينيطنطسقلا نيب لقنتلا نع يني ال ًاطيشن الجر ناكو ءسدقلا
 يمورلا ناطلسلا مجرتم عم ًافلاحتم ناكو «هتيكرطب حلاصم نع عافدلل

 . مهيطغت ةيامح ال ذإ نيعئاض مهسفنأب اورعش نيذلا .ناكسيسنرفلا دض

 رشع عبارلا سيول كلملا دهع ين ةسنرف تررق ذإ لطي مل رمألا نكلو
 ةلاح لوحت نأ ىأ «ةيناثعلا ةلودلا يف كيلوثاكلل ةيسنرفلا ةياحلا تبثت نأ

 ةداع نوكي يذلا تابثلا ةلاحلا هذ نمضت نأو .قح ةلاح ىلإ عقاولا

 يف يكيلوثاكلا ذوفنلا راكتحاب ًايمسر اهل فرتعي نأ يأ ؛يسايسلا عيرشتلل
 ةينارثعلا ةلودلا عم ةضوافملا رشع عبارلا سيول فالسأ لمهأ دقل .قرشلا

 نع عافدلاو «نيتاللا نيدلا لاجرو كيلوثاكلا ةيامح اولبقو «ضرغلا اذهل
 مهف .ةبروأو ابابلا مامأ كارتألا عم مهفلاحت اوغوسيل ءبعك ةسدقملا نكامألا

 الإ .ينيد عافد حالس مييديأ نيب تيقب نإو ءزايتماك ةياحلا هذه اوبلطي مل

 دجملل هحومط يضرت «ةيسايس ةادأ ىلإ اهليوحت ررق رشع عبارلا سيول نأ
 هريزو ىعسي ناك املثم ءايونعم ًالالتحا :ةيناثعلا ةيروطاربمإلا اهب لتحيو
 . ةبروأ كولم عيمج ءامسأ قوف همسا عفريس اذهف .ًايداصتقا اهتدايس ىلإ ريبلوك

 هس للا لة لق نط اجا ةقيثولا ةياهخ يف ركذ دقو

 ىلع بوتكم لصألاو .مرحم نم (”) يفو .ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا يف هِي لوسرلا

 اهتمجرت ترجو «ةبهذم تانييزتب ىطغمو ءرضخأ نولب فئاطلا دلج نم ةقرو )١4(
 الملا اهمتخن دقو (م ١16794 ريمفون) ه91ا/ ةنس ىلوألا ىدامج رهش يف ةيكرتلا ىلإ

 خيراتلا بتك يف سيل ةقيقحلا ينو .لاملا تيب يف تعضوو يدنفأ دمحم ربكألا

 .اهدوجو تبثي وأ «ةقيثولا كلت ىلإ ريشي ام ةميدقلا يمالسإلا

 لوألا لج نيبوسنملا نينامرفلا نكلو .مئاقو فورعم باطخلا نب رمع دهع نإ )11(

 تيدئمشرألا نأو اهيس اال ءامههدوجو تبثت نيناطلسلل ةرصاعم قئاثو ال هنإف « ناهيلسو
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 هذبيو .2)نييحيسملا ةيروطاربمإ ذوفن نيملسملا ناطلس نيعأ ين دكؤيو
 ىلإ هتركذم «ليتناونود» .ديدحلا يبسرفلا ريفسلا مدق ,ةديدجلا تاموهفملا

 دونبلا مضتو .قرشلا يف رشع عبارلا سيول ططخم صخلت يتلا يللاعلا بابلا

 -: ةينيدلا ةيحانلا نم ةيلاتلا

 وه ةسنرف روطاربما نإف «ةميدقلا ةقادصلا ىلإ ًادانتسا - :لوألا دنبلا ١
 ًاسرامم يحيسملا نيدلا ىقبي نأ بلاطيو «هومس نم برقلاب ةيحيسمل | يماح

 .. ةيناثعلا ةيروطاربمالا يف نآلا 00 اشيح

 مهريغو ناطلسلا اياعر  نيتاللا ةفقاسألا ىلع ظفاحي نأ :  يناثلا دنبلا - "

 . مهنيد ةسرامم يف ةيرحلا اوطعي نأو «مهبصانم يف -

 ةسينك نومدخي نيذلا ةجنرفلا نيدلا لاجر ىقبي نأ  :ثلاثلا دنبلا - *”

 اوظفاح يتلا ,نكامألا كلتل مهتيكلم يف ةسدقملا نكامألا نم اهريغو ةمايقلا

 . ةسنرف روطاربما ةيامح تحت اونوكي نأو .نورق ذنم اهيلع

 |ميسالو .مورلا مهنم اهبصتغا يتلا نكامألا مهيلإ داعت نأ : عبارلا دنبلا -

 .نوكلمي اوناك ام عيمتجو ةلجلخلا| قيرطو . حيسملا اهيف دلو يتلا ةراغملا

 نيدلا لاجر نم مهريغو نويعوسيلاو نويشوبكلا ىقبي نأ - : عباسلا دئبلا_ه

 نأو «مهنكامأ يف كلملا ةلالجل ًامارتحا ةيروطاربمإلا يف اولبق نيذلا ةجنرفلا
 . نييحيسملا دالوأ ميلعتب مهل نذؤي نأو «ةيرحب مهرئاعش اوسرا

 نم اوناك ناكم يأ يف نيدلا لاجر ىفعي نأ - :رشع يناثلا دنبلا - 5
 ةيداعلا ,ىرخألا ةماعلا بئارضلا عيمجو ةيزحلا نم ةيناثعلا ةيروطاربمإلا
 (57ةيداعلا ريغو

 ثالث يسنرفلا ريفسلا عم اهتاضوافم يف تلطام ةيناثعلا ةلودلا نكلو
 اهنإف «م151/# ةنس يف تازايتمإلا ديدجت ىلع تقفاو امدنعو «ةلماك تاونس

 (1) 2. طه 8ةينووق, ٠١2:62 1 ش ) (0 ١

 (2) طن ْ )0

 . و4 ٠



 ردت ناني رييستدسنتمرإ هس... نيت بسم دوو بصوص سس صسسص م ميس سس تهمس د د د نا ل

 سخط تسسلم تح تسمي بوي وي سس بجي نتابع بيبر. دعس ياس يبي. سس حب لبي سم > جب يي ب يأ حس بسبب حسبو نإ طا سس سم هس سس. ص سم ب يعمل حدس اح يعي اسم سس سوي سس

 ": ضعب عم مال ةنس تازايتمإ ف درو دق ناك يذلا نسسماخلا

 .(27تافاضإلا

 نأ ىرُي لب «مورلا ذوفن فاعضإ يف ةديدجلا ةسنرف تازايتمإ حجنت ملو
 نم ةءارب ىلع لوصحلا ,م151/ه ةنس يف عيطتسي .يمورلا كريرطبلا
 «ةمايقلا ةسينك نم ءزجل ةماثلا ةيكلملا مورلا حنمت «عبارلا دمحم ناطلسلا
 ناطلسلا دجسم حلاصل شرق )٠٠٠١( هردق يونس غلبم عفد لباقم

 «ةينيتاللا سفانطلا اوعلخو ؛ةسيئكلا ىلإ مورلا نيدلا لاجر لخدو , 0 دمجحأ

 اولسغو اياده اهومدق دق كيلوثاكلا كولملاو ءارمألا ناك يتلا ةنيمثلا تايرثلاو

 . اعيش نوكلمي ال ناغضلا ةرخأآلا» نأ اونلغأو +60نوباضلاو ءاملاب -لصملا
 نيضوافملا عيمج نأ الإ ةيبروألا ةيسامولبدلاو امور ةسينك ثداحلا راثأ دقلو

 ةيناثعلا ةلودلا نأ نم مغرلا ىلعو .اهباصن ىلإ رومألا ةداعإ يف اولشف
 «ةينامثعلا ةلودلا يف سئانك ثالث ءانبب «م1585 ةنس يف ةسنرفل تحمس

 نكامألا ةيكلم صوصخبب اهفقوم نع شنت مل اهنإف (©2”بلح ةئيدم يف اهادحإ

 :يف م1517“ ةئسل ةسنرف تازايتما ىلإ عجري )1١(

 (1) 0'ةصبا مانام, ا, هه: 377-398.

 «ةسنرف كلمب نيطبترملا كيلوثاكلا نيدلا لاجرو ةفقاسألا عيمج نإ )5١( دنبلا

 نكامألا ةيكلم يف نوجعزي ال ,مهلمع دودح يف نوميقي نيذلاو ءاوناك ةمأ ةيأ نم
 ش .اندالب ءاحنأ عيمج يف اهيف نوميقي يتلا

 ضرألا يف ايلاح نوميقي نيذلا نيتاللا نيدلا لاجر جعزي ال - (41) دنبلا

 سدقلا لخاد ةسدقملا نكامألا عيمجو ةمايقلا ةسينك ةيكلمب نوعتمتيو .ةسدقملا

 ةرداصم ةيأب نوقياضي الو .يضاملا يف اهب اهوكلتما يتلا ةقيرطلا سفنب ءاهجراخو

 ةليستلا اديان ىلإ لمي ةنإت ةئاكم ف هلع كسل وأ يا كدح اذإو" صلوا
 (2) جمااأمب مب 3 ةهز

 (3) ط4. 3 | 2

 )4( اهيل . 21. 2:0 ) 5

 : ال



 ةيياجرتيدلا كلو م0]ةمايقلا ةبييق ةياخ ف ةسيقلا نفرغ. سم نق
 تافلاحتلا دض اهبورح يف اهلل ةيناثعلا ةلودلا ةجاحب تسحأ يتلا ةيسنرفلا

 قيقحتلاب رمأ ىلع «م1589 ةئس رخاوأ يف لوصحلا نم تنكمت «ةيبروألا

 يسرفلا ريفسلا روضحب قيقحتلا ىرج العفو .«0نيتاللاو مورلا قوقح يف
 قوقحب فارتعالا متو 2( 0251290895 08 08:ةهدههادأ فونوتاش ودرييناتساك»

 ةجنرفلا نيدلا لاجرل ديعت(0م٠59١ ةنس يف كلذب ةءارب تردصو «.نيتاللا

 سيركتلا رجحو «ةلجلجلا فصنو «ةمايقلا ةسينك يتبقل ةلماكلا ةيكلملا

 ةالصلا ةماقإ قحو «ةثالثلا محل تيب ةسينك حيتافمو «داليملا ةراغمو « 0068هد

 يف ةءاربلا هذه تدكأ دقو .رئاعشلا ةماقإ يف ةيقبسألاو .صلخملا ريق ىلع

 ربتعتو . م7١17 ةنسو م1592 ةنسو «م1791/ ةنسو «م159© ةئس نامرف
 تادهاعملا دونب هيلإ تدنتسا يذلا .ساسألا يه ,2ما٠159 ةنس ةءارب

 زتولراك ةدهاعم دونب ضعب لثم .ةسدقملا نكامألا نأشب ةيلاتلا تاقافتالاو

 .م١ا/٠4 ةنس ةسنرف تازايتماو «م11/14 ةنس زتيوراسبو ,(9م1594 ةنس

 ةيناثعلا ةلودلا نوؤش يف رفاسلا يبروألا لخدتلا ءدب ةءاربلا كلت تناك اهك

 عنمت مل كلذ عم اهنكلو .ةسدقملا نكامألاو «نييحيسملا ةيامحو .نيدلا مشاي

 ءانب ةداعإ ريخأت اوعاطتسا مهنأ ذإ «ةيناكسيسنرفلا ةنبهرلل مورلا تاقياضم
 .اهميمرتب ًاحيرصت ةنبهرلا هذه تذنخأ يتلا «ةمايقلا ةسينك يف ةريبكلا ةبقلا

 )١(  || 2: 291-293مالو: 2: 83.. طاوصملم اك. )1(
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 ةسينك ةيكلمو ,ناكسيسنرفلا ةيضق زتولراك رمتؤم ءانثأ تاسلج ةدع يف تثحب دقل

 نيدلا ةيايحب دعو هنأ الإ ءالؤه فرعي ال هنأ ىدبأ ناطلسلا نكلو «ةمايقلا

 ةفيرشلا طوطخلاو .ةمئاقلا تادهامملا بسحب .هنومدخي نمو « يحيسملا

 بلاطم اهيف تلمهأ نكلو م84 ةنس زتولراك ةدهاعم تعقو 'دقو . تانامرفلاو

 ميمرت وأ ةديدج سئانك ءانب يفو ؛ناكسيسنرفلل ةمايقلا ةسينك ةداعإ ف ةسمنلا

 ش . ةميدقلا

 *و؟
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 ةنس يف الإ لمعلاب ءدبلا اوعيطتسي ملف ءاماع نيرشعو ةعست ةدم
0004 . 1 

 ىلإ ةسدقملا نكامألا لؤح عازنلا ثحب ماتخخ يف أنه ةراشإلا نم دب الو

 فئاوطلل ةيفخلا مهتمواقمو «ةيراكتحالا مهحورب ناكسيسنرفلا نابهرلا نأ

 لجسلا تألم يتلا تاموصخلا كلت ةراثإ يف ًاببس اوناك ,ىزخألا ةينيدلا
 اوناك دقف .رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف سدقلا ةنيدمل ينيدلا

 نوغدي يتلا نكامألا نم بارتقالا نم ىتح «ىرخألا ةينيدلا تائفلا نوعنمي

 رودص رغوي ناك امن ءاهيلع عومشلا لاعشإب مهل نوحمسي الو ءاهتيكلم
 ىوكشلا نم كلذ ىلع لدأ الو .ةجنرفلا نابهرلا دض اهريثيو تائفلا كلت

 نيلئاق «محل تيب يف نابهرلا ءالؤه دض نيملسملا خياشم ضعب اهمدق يتلا

 ضعب اهيف اوعضيل « حيسملا ةراغم ىلإ نويحيسملاو نوملسملا يتأي امدنع هنإ
 ببسلا اذهو .مهوقياضيو مهنوعنمي اوناك ةجنرفلا نابهر نإف «ليدانقلا

 يملا يضاق نم بلطي «م504١ ةنس يف نامرف ردص

 يقت لمع يأب مايقلا وأ «ليدانق قيلعت ديري ناسنإ يأ عنمب . ةجنرفلا

 ا ًارمأ ناطلسلا ردصأ «بابسالا كلت سفنلو . ©روكذملا ناكملا

 ' ةسينك يف رثبلا حتف ةداعإب «(م١151 ةنس  رياني يناثلا نوناك) «ه48٠١ |
 اوداتعا. يذلا ءاملا نيحالفلا نع اوعنميل ةجنرفلا اهقلغأ يتلا ءمحل تيب

 . ©اهنم هحضن

 عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف ناكسيسنرفلا نابهرلا خيرات طبتري الو
 ةفلتخملا ةيبروألا لؤدلا تالخخادتو .ةسدقملا نكامألا ةيضقب .ءرشع
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 . محل تيبل هنرايز . ءانثأ هر هيلإ 0 يذلا وه رعبلا اذهو
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 يذلا نرقلا يف هيلع ناك ابك يقب انإو .بسحف اهل اهتيكلم نايضو اهتياحل
 دفاولا «يبروألا يحيسملا جيجحلا نوؤش ىلع فارشإلاب كلذك ًاقلعتم فلس
 ةمكاحلا ةيمالسإلا لودلا عيمج لثم نوينامثعلاف . ةسدقملا نكامألا كلت ةرايزل

 لبس مهل اولهسو «نييبروألا نييحيسملا جاجحلل مهدالب اوحتف .مهلبق
 « مهرومأ ىلع نوفرشي ناكسيسنرفلا نابهرلا اوقبأو ءةيرحب ةماقإلاو ةرايزلا

 نكامألا غيمجل مهترايز ريسيتو «مهتحار نيمأتل تادعاسملا مهل نومدقيو

 . يضاملا يف نولعفي اوناك امك .ةسدقملا

 « سدقملا تيب ىلإ نوجحي اوناك نييبروألا نييحيسملا نأ فورعملا نمو
 لوقلا نكميو .نيطسلفل لوألا يمالسإإلا يبرعلا مكحلا ذنم «ةريفو دادعأب

 ,ةيمالسإلا ةيبرعلا ماشلا دالبو .ةيحيسملا ةبروأ نيب ةميلسلا تاقالعلا نإ
 ءىداب يف راجتلا ىتأ دقف . ةراجت تاقالع نوكت نأ لبق جح تاقالع تناك

 نم اهونجي نأ نكمي يتلا دئاوفلاب اوسحأ امدنعو . جيجحلا اذه ةقفر يف رمألا

 اهعيسوتو ةيراجتلا مهتاقالع ةماقإب اوذخخأ مهنإف .ةعقبلا هذه عم لماعتلا

 ىلع  اهبساسأ يف ديشرلا نوراه ةفيلخلاب ناملراش ةقالع تناك امو .ًايجيردت

 جحا :لبس ليهست يف لوألا نم ةبغرلا ىوس  تاسبالم نم اهطاحأ ام مغرلا
 .سدقلا يف مهل ةعساو ةفاضم سسأ هنإ لاقي ىتح .نيدفاولا ةجنرفلا ءالؤل

 يف نيتاسبو موركو لوقح عم.ًاتيب )١1( نم ةفلؤم «ةفيلخلا نم حيرصتب

 جاجا دجي ىتح كلذو .ةسينكو «ةنيمث ةبتكمب اهدوزو .فسوي يداو

 اذإ «ةينيتاللا ملكتي نم لك اهيف لبقتسي ناكو .ةيركفلاو ةيمسجلا ةحارلا
 ةنيدم تلمع دقو .«)ةصاخلا هتقفن ىلع ىوأم ىلع لوصحلا عطتسي ,

 نيريد ةماقإ ىلع .رشع يداحلا نرقلا ين اهراجت قيرط نع اهرودب «يفلامأو

 - ىلع فقو دقو .«”ءاسنلل ىرخألاو «لاجرلل امهادحإ .نيتفاضم اهبم تقحلأ

 ' يلعلا بيوردللا ءانثأ اذهم تدغو ءةبروأ نم ةريثك لاومأ ةنسسؤملا هد

 (1) 8ه:08ونا#: المرلووونتو 0'هباومك لود هفاؤرامد جانا [/1ةطوبأذأهو 0و مهلوربم, ممن 4-5 0 ١(

 (2) ال. كورن. ٠١ 106-58:103 : مهر

 9744 ١
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 «ةيراتبسألا» و (ةيوادلا» ىتفئاط نأ ًاقباس انيأر دقو .انحوي سيدقلا ةفئاطل

 ريفوتو .ةسدقملا ضرألا يف نييحيسملا جاجحلا ةمدخل لصألا يف اتنوكت دق

 لك ا ها نيقي ىلع نويبروألا جاجحلا ناك اذكهو مه ةحارلا

 ةنيهرلا تنبت 0 بورحلا ءاهتنا دعبو .ةسدقملا نكامألا يف نوع

 . ةونجو ةيقدنبلا عم ةنواعتم «ةمهملا هذبم مايقلا ةيناكسيسنرفلا

 اهنإ لب ءاهبكارم ىلع جيجحلا اذه لقن اهقتاع ىلع ةيقدنبلا تذخأ دقف

 نرقلا رخاوأ ذنم تمظنو «ةيبيلصلا بورحلا دعب هذه لقنلا ةيلمع تركتحا

 ابسحو هذه ةينيدلا ضارغألا مدخت ,ةيروس ىلإ ةيحالم ةمدخ رشع عبارلا

 نم ةداع فلأتت تناك ةلحر لك نإف « ١4 - 2١1787 ه) مدواسو جاحلا ركذي

 جاجحلا رفس ناكو .«'افاي ىلإ جاجحلا لمحل ناتنثا اهنيب نم ,نفس سل

 متيو .22فيصلا بلق يف يأ ءزومت وأ ناريزح يف ةماع ةدعاقك يرجي

 لوصو ذنم ةداع قرغتسي جحا ناكو © بآ وأ زومت يف افاي ىلإ لوصولا

 جاجحلا ناكو . ًارهش وأ عيباسأ ةثالث اهيلإ هتدوع ىتح افاي ىلإ هبحاص

 سلبارط وأ توريب وأ افاي نم ةدوعلا متو «مهلمح يذلا بكرملا ىلع نوعجري
 ةلحر نأ يأ .«لوألا نوناك يف ةيقدنبلا ىلإ لوصولا متيو .«بآ رهش يف

 .(1) اطلق ال. 560 ' )ع(

 (2) 8,قنووا. 5: 9 )2

 (١٠)و هرايأ يف ترج ةدحاو كانه ءرشع سداسلا نرقلا يف ةلحر (74) نم

 .لوليأ يف )١( و ءِبآ يف )١( و هزومت يف )١١( و «ناريزح يف

 ءبأ يف )1١١( و ءزومت ين (/)و «ناريزح يف تلصو )١( كانه ةلحر (77) نم ()

 طا .لوألا نوناك يف (١)و لوألا نيرشت يف (١)و «لوليأ يف (5)و

 (؟)و .بأ يف (5)و «ناريزح يف اهبكارم تقلطنا )١( كانه ةلحر )١7( نم (5)
 اطال, : 1 .لوألا نيرشت يف (”0و «لوليأ يف

 يف (7 و «يناثلا نيرشت (5) يف ةيقدنبلا ىلإ تلصو (4) كانه ةلحر )"١1( نم (ه)
 .طابش يف (١)و «يناثلا نوناك يف )١( و «لوألا نوناك

 اطال: طب 9
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 هاجتا ساكعنال «ًابيرقت باهذلا ةلحر فعض قرغتست تناك ةيرخبلا ةدوعلا
 بكرم ةلحر نإف « ةرصتخم ةروصبو(١١ص ريق يف نيعوبسأ فقوتلاو  حايرلا

 ,(20بايإلا يف ًابيرقت (85)و .باهذلا يف اموي (10) قرغتست تناك جاجحملا
 ٠ .طسوتملا رحبلا نوبوجي نيذلا ةنصارقلل ضرعتت مل اذإ

 ٌكاصنق ةلمرلا ةنيدم يف ةيقدنبلا تماقأ «ةينيطسلفلا ضرألا ىلعو
 بنج ىلإ ًابنج لمع دقو .مهرومأ ريسيتو جاجحلا ةيامح هلمع ءًاصاخ
 حلاصم نع عافدلاب افلكم ميدق فرع بجومب ناك يذلا ,يونخلا لصنقلا
 . 27 جاجحلا

 يف ذخأ مهضعب نأ الإ ءافاي يف ةداع مهبكارمب نوسري جاجحلا ناكو
 نيءانيملا نمو ءاديص وأ سلبارط يف طبهي رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا
 .. ةيروس ءاحنأ يف ةلوجب موقي هنأ يأ .سدقلا ىلإ مث .قشمد ىلإ ارب لقتني
 ٠  ًاددع رثكألا وهو  افاي يف طحي نم ناكو .ةسدقملا نكامألا ىلإ لوصولا لبق
 ءابآ ءضرغلا اذهل اهانب ةريغص فرغ يف ءاهيف ةليل لاوحألا مظعم يف تيبي
 جاجح ةلفاق لكل ناكو .«رخصلا ,ف ةروفحم نزاحت قوف ةسدقملا ضرألا
 هنوبقلي «ناكسيسنرفلا نابهرلا نع بودنم دالبلا لهأ نم يخيسم ليلد
 ةداع يهو «بوكرلا تاناويح جاجحلل ء يبي يذلا وهو . «ملعملا» ب ةداع

 ةعقبلا هذه يف نييحيسملل حمسي ال ذإ .سدقلا ىلإ مهلقنت يتلا ريمحلا
 تاقفن .«0لاملا نم ةيمك ملعملا اذهل عفدي جاح لك ناكو .ليخلا بوكرب
 .«0قيزطلا ءانثأ موسر نم هيلع بجوتي امو .سدقلا ىلإ هلقن

 (0) 8:هادوول: 5: 0 )0
 (2) اطال. / هه
 (ه) نورت ل. 5:467. ش قة

 (4) 0" ةمباوشم اا. 8 ١)
 1 ..ًاشرق 005م( ييفراد» نمز يف غلبملا ناكو (5) «(©)

 (5), (6): ]طلق 2: 100, 8581/65: ما 368.
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 - افاي قيرط ىلع ةعقاولا ةلمرلا ةئيدم نم مهقيرط يف جاجحلا رميو
 ًاريد ةلمرلا يف اوئب دق ةيبيلصلا بورحلا مايأ نويحيسملا ءارمألا ناكو . سدقلا
 .نمزلا عم مدت هنأ الإ .جاجحلا هيف ميقيل ,ناكسيسنرفلا نيدلا لاجرل
 ةزغ اشاب نم ًاحيرصت اوذخخأ ةسدقملا ضرالا ءابآ نكلو .رثأ هل قبي هل ىتح

 اهمدخي ةريغص ةسينك تماق العفو .ريدلا بئارخ ىلع لزنم ءانبب مهل حامسلل
 فرغ رشع اهراوج ىلإ ينب امك ,ناكسيسنرفلا نابهرلا نم ةثالث وأ نالجر
 يف ةقيدح اذ لكشلا عبرم ًاريد هبشي ام نوكت ةعساو ةحاب لوح ةريغص
 نم ىقبت امو «لزنملا تاقحلمو خباطملا بصتنت فرغلا بناج ىلإو .هطسو
 ةسدقملا ضرألا ءابآ دّيش دقو .ديدجلا ريدلل ةمدقم حلصت ةحاب ميدقلا ءانبلا
 نم اهلخادم نأ الإ «ةحابلا هذه رادج ىلإ ةدنتسم نكاسملا ضعبو نزاخم
 بئان يأ «ةسدقملا ضرألا ليكو» تارجح اهيلع لطت ةريغص ىرخأ ةحاب
 ماعطإب نوموقي نيذلا مه ناكسيسنرفلا ةنبهرلا لاجر ناكو .20نايدرولا

 نم اذه نأ عم ءاهنم هتدوعو ٍ.سدقلا ىلإ هقيرط يف ةلمرلاب راملا جيجحلا

 .200 جاح 1 نم لاملا نم انف ىضاقتي يذلا «قفارملا نامجرتلا بجاو

 لوجدلاب نونذأتسي جاجحلا نإف «سدقلا ةئيدم ىلإ لوصولا دعو
 اشيتفت نوشتفيو (2ةمكاحلا تاطلسلل ةنيمث ةيده ةداع نومدقيو ءاهيلإ

 رقم صلخملا ريد ىلإ نولقني مث © ةحلسأ ةي أ مهعم نوكي ال ىتح ًاقيقد

 باب ىلع مهلبقتسيو .نويهص ريد نم مهدرط دعب «ناكسيسنرفلا نابهرلا
 : مهقفاريو «بيلصلا لمحي وهو .نيدلا لاجر عيمج سأر ىلع «بألا» ريدلا

 ثيح معطملا ىلإ نوهجتي اهدعبو ,«تاولصلا نوميقي ثيح ةسينكلا ىلإ
 ةحار ةرتف دعبو .مهل تئيه يتلا ةصاخلا مهفرغ ىلإ مث .مهماعط نولوانتي

 (1) 5'ممياورري. مم: 25 - 7 ْ )1(

 (2) طاق. مم: 25 - 7 .(م١٠155 يلاوح) ويفراد دهع يف أشرق (؟8) هردق (0)

 ٠ (3) ا1ةمحاعقم 5ث 51/3984: 56واورمومأق اومهلنال. 2: 41 - ل8. هيف

 (4) ١ .0'ةم/اونال. ||. 2: 105 - عمولقم: ؟هيبواو 01 532082 ممم... امام. 2: ا(ا«الااا 6ع

 .بابسألا فرعتل ةيعاتجالا ةايحلا ثحب ىلإ عجري

 ش اوال



 . جاجسحلا عيمج هيف كرت لارتشيو «ةينيدلا هسوقطب ريدلا يف بكوم يرجي ةريصق

 تيبو قشمد يباب نيب .سدقلا لي يف موقي ءاذه «صلخملا ريدو»

 .رشع سداسلا نرقلا فصتنم يف ناكسيسنرفلا نايهرلا هانب دقو .محل

 ضعب تثدحتسا دقلو .()مهتمالسو مهنمأو مهتحار جاجحلل رفوي ثيحب
 .29ةريبك تامارغ نيدلا لاجر تفلكو م ةنس يف هينابم

 قابطأ ينو ءًازاتمم جاجحلل نيدلا لاجر همدقي يذلا ماعطلا ناكو
 مهيدل روفوم وهو .ذيبنلا ناكف بارشلا امأ .ةفيظنو ةردصقم ةيساحن

 ديتعا دقلو .ىرخألا تامدخلل كرتي يذلا ردانلا ءاملا ىلع هنولضفيو

 ةيعدألا ىلإ عاتسالل تابجولا لوانت ءانثأ معطملا يف ماتلا تمصلا

 .رخآ دعب بهار اهولتي ناك يتلا .تاولصلاو

 .نكامألل مهترايزو « مهلقنتو مهلاوجت ءاثثأ نييبروألا جاجحلا قفاري ناكو

 نونكسيو «ةنراوملا نم لاوحألا مظعم يف نوراتخي نوصاخ ةمجارت .ةسدقملا
 مايقلل دادعتسالا ةبهأ ىلع ايئاد اونوكي ىتح «ريدلا لفسأ يف راهغلا ءانثأ
 ٌةمايقلا ةسيئك ةرايزب سدقلا ف جاجحلا موقيو 070 مهنم ةرظتنملا تامدخلاب

 ناكسيسنرفلا نيدلا لاجرل مدقتو « ةنيدملا راوسأ ىتح دتمت ةعساو ةقيدح ريدلل ناكو )١(

 «تاحاب ثالث .ىلإ مسقمو حيسف ءانبلاو .راثو تاوارضخ نم هيلإ ةجاحب مه ام
 هذه نمو .نكاسم اهتحت موقت ةليطتسم ةبقف ضفخنم بابب اهنم لوألا ىلإ لخدي
 «نيدلا لاجر نكاسم موقت اهنم ةدحاو يفو .نييرخألا نيتحابلا ىلإ درفلا ذفني ةحابلا
 قفارم فلتخم اهيفو «ساوقأ تاذ ةقورأب ةطاحم تاحابلاو . جاجحلا فرغ ةيناثلا ينو
 دئاوملا اهيف تفص ةريبك ةعاق معطملاو . معاطمو خباطمو هايملل تارود نم «تبيبلا'
 وبقلا باب ناكو .دحاو فرط نم الإ اهيلع سلجي ال ةروصب .ناردجلل ةيذاحم
 «ضايبلا عاونأب ءولمم بالود هردص يف دهاشي ناك « حتفي امدنعوأ « معطملا ىلإ يدؤي
 'روهظل لاجملا حسفيو يفتخيف فلخلا ىلإ بالودلا عفدي اير ًاصافر كانه نأ الإ
 ٠ نيذلا كارتألا به نم ًافوخ ءارجإلا اذه نابهرلا ذختا دقو .وبقلا ىلإ لصوي جرد
 يف ويفراد فصو نم سبتقم قباسلا فصولا) .رخآو نيح نيب مهيلإ | نوتأي اوناك
 0'ةمصياوناع, 1| 56: 105 - 3 .(رشع عباسلا نرقلا تكتم

 (2), (3): اطآ, 2” (9
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 1 ضيب ةيكلم ىلع ريبكلا فالخلا ىلإ انرشأ دقلو «سدقملا ربقلا ثيح
 ديعك ؛ىربكلا دايعألا ءانثأ اهيف عمتجي ناكو .20ةيحيسملا فئاوطسلا نيب
 ىتح ؛ ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم اهيلإ اودفو ءصخش )64٠٠٠( ًالثم حضفلا

 تايلاحجلا تناكو .©بجي امك اهيف ةينيدلا سوقطلاب مايقلا رذعتملا نم اذدغ

 ا «ةيروس تالاكسإ يف ةميقملا ةيبروألا ةينيدلاو ةيندملا

 عيمج عمجت ةكرتشم تالحر مظنتو ؛تاذلاب حصفلا دايعأ سدقملا تيبلا ىلا
 .©ةدحاولا ةلكسإلا يف ةيبروألا تايلاجلا أ

 تناك ذإ «ةينامثعلا ةلودلل نسح قزر دروم يبروألا جيجحلا ناكو
 نكامألل هترايز دنعو «دالبلا هلوخد دنع ةئيعم اموسر جاح لك نم ىضاقتت

 ناطلسلا دهع يف ءسدقلا ءاول ميظنت يف تدرو اك موسرلا هذهو .ةسدقملا
 -: يلي ام لمشت «ينوناقلا ناميلس

 . ©بهذلا نم تانارولف (7) «(يجنرف) يبروأ جاح لك عفدي - ١
 ريبسأ نيس ,(©(ةماهقلا بايبال ىمسملا ةئيدملا باب ىلع ةهئم ذخفي ١

 .ةعلقلا قح مساب ؛(ةجقأ)

 مهريغ نود سدقملا ربقلا ىلع ةالصلا ةماقإ قح اهل ويفراد ةرايز دنع نيتالل ناك )١(

 .اهيف ةريغص ةسينك ةفئاط لكلو . مورلا يديأ يف سروكلا رقم ناكو .فئاوطلا نم

 اطأو. ||. هم: 120 - 123, 9

 (2) اطول. ١) 0 :5 ١١١

 (3) اطال. |١ 7 ةفز

 م15 ةنس يفو 6( 5501 .ماه1؟ ةنس يف هعفد يذلا غلبملا سفن وهو 2 (4)

 وأ ««نونيبود هيلراك» ةلاحرلا لاوقأ بسحب تاكود نوكي نأ نكميو « ةةركاا#
 ١ ًايوكيإ(١1١) م16 ةنس يف « 5هوده06 حئاسلا عفد ذإ . يبهذ يسنرف ركيإ»

 (ا/) لداعي ام يأ ةريل هيث (هبيد» عفد لقف مما ةئس يف امأ . ًايسنرف ًايبهذ
 .تانارولف

 ا/اوصارقم 8 5301/ةومأ1: 8ةولاوومومأق... 8: 0

 «ةعلقلا لفسأ يف ةرشابم عقيو ؛«افاي باب» ةمامقلا باب نم دوصقملا نوكي نأ دب ال (0)
 . ةنيدملا لوخدب مهل تاطلسلا حامس هدنع نورظتنيو جاجحلا هنم لخدي يذلا وهو
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 .©0ةجقأ (4©) ةمامقلا ةسينك لخخدم يف عفدي

 نم (5) ىوس نوعفدي ال ةيروس يف نوميقملا نويبروألا. راجتلا -

 .«9ةبروأ نم نيتآلا جاجحلاك ةعبس سيلو «تاكودلا

 0 ىتأ يجنرف جاح لك ىلع ريبسأ ضرفي ناك عوبسأ لك يفو

 . ةسدقملا نكامألا

 ةلودلا يضاملا يف اهاضاقتت تناك يتلا موسرلا سفن يه موسرلا كلتو
 ير اهدزت مو هيلع يه ام ىلع رومألا تقبأ ةيناثعلا ةلودلاف . ةيكولمملا

 بعشلاو يه هديفتست امل ءيبروألا يحيسملا جيجحلا ةكرح عيجشت ىلع ابنم

 اهب نوديقتي اونوكي مل موسرلا ةابج نأ ودبي نكلو .تارايزلا هذه نم ًايدام .
 امأ . جاجحلا موسر يبجي يذلا وه افاي يف كرمجلا لصحم ناكو .«أمات ًأديقت

 «ليوط نمز نم قلغم اههدحأ .ناباب كانه ناك دقف «ةمايقلا ةسينك يف

 لاجر لوخد دنع الإ حتفي الو ,قجنسلا اشاب متخب موتخيو قلغم رخآلاو
 مسرلا اوقلتيل «يضاقلاو اشابلا وفظوم سلجي هلخدم دنعو ؛ جاجحلاو نيدلا

 .(9 مهجورخو مطوخد دنع مهودعيو «جاجحلا نم

 ىراصق لذبت تناك ةيناثعلا ةلوذلا نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو

 تنمأف «ةسدقملا ضرألا ىلإ ًاقفدتم نييبرغلا جاجحلا ليس يقبتل اهدهج

 لفاوق ىلع ةراغإلا نم ةازغلا ودبلا عن نوصحلا تنبو ؛نيطسلف يف تاقرطلا

 «ةجنرفلا نم اوناك اذإف «جراخلا نم نيدفاولا نييحيسملا نم طقف ذخؤي مسرلا اذهو (1)

 «ناقلبلاو يلمورلا نم نيدفاولا مورلا نم اوناك اذإو .ةجقأ (45) وه مسرلا نإف :
 .ةجقأ (40) نوكيف رصم نم نيدفاو اوناكاذإو .ةجقأ (40) نوكيف

 يتلا قطانملاو «مهفئاوط بسحب نييحيسملا ةلماعم يف قيرفت كانه ناك ةقيقبملا ينو (1)
 ةجقأ (00) و «نيتبهذ نيتعطق نوعفدي ًالثم بلحو قشمد نم نودفاولاف ءاهنم اوتأ

 ةيبهذ ةعطق نوعفدي رصم نم نودفاولاو .ةمايقلا مسر ةجقأ (45) و «ةعلقلا قح

 نوعفدي ال ةزغو نولجعو طلسلا نم نومداقلاو «نيقباسلا نيمسرلا عم «ةيئابتياق

 الاومأعقم 8 5ةالاةومأ. 8ةواةرمهدتف عاومويررو, مم 40 - 2 .ةجقأ (؟6) ىوس

 ..(7؟)ش ماه . ثحبلا اذه نما/ 8٠ ص ىلإ عجري (")

 (4) هةمياوسع لا. 8: 8 | )05

 .ىلع»



 يطمن سس هسا شتم. .مسسسا

 «ةرهاقلا قشمد قيرط اهينالو هفارسلا نع ةودسا اون تيلسملا جاجحلا
 راجتلا ةمالس تنمض كلذبو .(«)”سدقلاو ليلخلا ىل | يدؤي يذلا

 .(© طوقسلاب ةددهملا ةيحيسملا ةسدقملا نكامألا ميمرتب تنذأ امك .جاجحلاو

 رهظت ال .جاجحلا مظعم تالحر نأ ىتح .ىنسحلاب نيدفاولا تلماعو

 ىتح تلبق اهنإ ظحالي لب ,رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف ئواكش
 تحمسو .اهعم ريرم ءادع يف اوناك نيذلا .زمره يف نيميقملا نييلاغتربلا

 لوطسألا لبق نم ًاراصح تمواق ةريزجلا نأ ًايلع «جحلاب هسفن مهءاطبقل
 نكت مل ةنسحلا ةلماعملا نكلو .2 م16 ةنس يف «.«سيرريب» ةدايقب يناوثعلا

 لبق نم اهلحاوس مجاهت امدنع ةيعامجلا 5 أدبم قيبطت نم اهعنمتل
 ام لباقم نيدفاولا جاجحلا ضعب رسأب انايحأ موقتف .نييحيسملا ناصرقلا

 هاب ةسرل تاراع هقول اهارسأ صيلختل مهيلع مواستو لبا نم رسأ

 ةيقدنبلا سفانت نأ ءرشع سداسلا نرقلا يف ةيناثعلا ةلودلا عم اهتاقالع قثوت

 ةنس يفف .ةسدقملا نكامألا رمأب تلعف امك « يحيسملا جيجحلا ةيامح. يف

 ةلحرلا نوكت نأ «ينوناقلا نايلس نم يناثلا يرنه كلملا بلط .ما48

 . هئاقدصأو كلملا اياعرل «يواستلاب نييحيسملا عيمجل ةرح سدقلا ىلإ

 ةجيتن ةقدانبلا رهظأ دقلو . . 20 مهنم ىرسألا كمل ىعس هنأ اك 9 هئافلحو

 تالحرلا ةامح مهسفنأ نوربتعي مهأل ًاظيقو اقح يسرفلا لخدتلا اذه

 () نإ طوربلب مه: 102, 105 - 109 (م 6 57 - 60) م10 (م.ه 50), 66: 115 - 116 (5065 - 66) -

 08 ةاهزيبوو 2: 9

 ةجحلا يذ 15( «سدقلا يضاقو يتفمو 2. قشمد يلاو ىلإ هجوم رمأ )2
 هظ0 ةنس .

 .(م1584 ةنس ربمفون 19

 (8)ال. لوزن: .(5

 (4) 6قمافبة. اا 25: 383, اوانعق ط8 اأومإل قاب 30هأ. 21 لانأ7 9 عه

 . )5(.  66 7ةواهن 1. 5: 88. 08 8ةانوهق. 1.8: 8. 1 ْ )0,

 6طهمتفتوب !1, 8: 8.

 1 ةنس ناريزخ 0 يف يناثلا يرنه ىلإ نايلس تاطلسلا نم ةلاسر

 .(ه ة؟55 ناضمر ١١١



 نأ الإ | .«”مهفرشلو مهل - مهداقتعا بسحب  ءيسم ةسنرف لمعف .ةسدقملا
 ًانامرف ,ينوناقلا نابلس ذر ناكر هةحيلا | حلاصل ةسنرف ة ةوطخب بحب ابابلا

 كيب ىلإ ههجوو ,.(ه955 ناضمر) ا ما ةنس يف هردصأ

 اذإ ةبيط ةلماغم جيجحلا اولماعي نأ ءاهتاضقو قجانسلا ةيقبو سدقلا قجنس
 ,(©0كولسلاو ةريسلا نسحأ ام

 مهتفايض ىلع عاجل عم ناكسيسنرفلا نابهرلا لمع رصتقي مو

 مهنيب نوعدي اوناك امنإو .ةينيبلا مهرئاعش ةماقإو «مهتارايز يف مهتدعاسمو
 ةيامح ةفئاطلا هذه فدهو .«اهونبت يتلا «سدقملا ربقلا» ةفئاط ىلإ باستنالل
 نوموقيو .ةسدقملا نكامألل عربتي نم لك اهيف نولخدي اوناكو «سدقللا ربقلا
 تايلاحلا ءاضعأ نمريبك ددع كلذل ةجيتن اهيف لخد دقلو .هسيركت مسارمب

 لك ىلع هنأب «زيدناس» ركذيو .«ةيروس يف ةيسنرفلا ةصاخبو «ةيراجتلا
 , © ةسدقملا ضرألا سراح ىلإ ًايناطلس (:) عفدي نأ اهيف وضع

 :(1) ©هيسافرم اا. 2: 8 ش ش )03(

 يرئه كلملا ىلإ هتلاسرب لوبنطصا يف ةسنرف ريفس اهقفرأ يتلا ةركذملا نمض اذه درو

 :ناوئع تحت (١هه4 ةنس ناريزح ؟١) «ٍناثلا

 065 28278065 © له لق اناثإل "315 08 ا/هأعق 28م1.

 (2) /, 0و 7ةواه ااا. م8: 327 - 8 )2

 1 عدم مهضعب لوق بسح ىلع تئشن تششنأ ةينيتاللا «سدقملا ريقلا» ةفئاط نإ 455

 دهع يف تئشنأ اهغأ دكؤملا نمو . حيسملا بيلص تدجو نأ دعب ؛ةناليه ةسيدقلا

 1 قافلخ ناكو «نويوبوداورف دوغل يكلملا ماظنلا» تيمس اذلو «نويويود اورفدوغ»

 ةسنرف كولم ناك ةسدقملا ضرألا.نم نييبيلصلا جيورخ ذنمو . ماظنلا اذه دايسأ مه
 سراحو ابابلا مث ةطلام سيئر هانبت ىتح ىينمز سيئر نود يقب مث. . هدايسأ مه
 ' تازايتمإو .:الف ةسنرف يف امأ «ةيئولوبو ةينابسإ يف نوريثك عابتأ هلو . ةسدقملا ضرألا
 ٠ لك الإ هيف ذ لبقي الأب م1788 ةنس يف ابابلا نم رمألا رذبص دقو . ةيونعم هئاضعأ
 82 1١65-/١69(. صا ؟ جا .ويفراد) ليبن

 (4) 6 قمياواس. |. 8: 9 . هسفن ويفراد» مهنمو ,م589١ ةنس لبق كلذ ناك (5)

 0 02 ٠ 5 5: 124ةمكرق: )5( ٠

 مها :



 يف ثلاثو «ةلمرلا يف رخآو ءافاي يف ريد ناكسيسنرفلا نابهرلل ناك اكو

 ثيح «ةرصانلا يف رقم مهن نوكيل اوعس مهنإف ءمحل تيب يف عبارو :سدقلا
 نيب فالخ كانهو . حيسملاب ةراشبلا اهيلع تطبهو «ءارذعلا ميرم تشاع

 ءاهل ميلس ناطلسلا حتف دنع مهنم نابهر ةرصانلا يف ناك له «نيخرؤملا

 نم دحأ اهيف نكي مل «م1688 ةنس يف هنأ دكؤي نم حايسلا نم كانهف ؟ال

 مه «نويحيسم اهنكسي ءاملافقسال تيب )٠١١( مضت تناك امنإو «نابهرلا
 دكؤي .اهخيرات بتك يذلا ء«روصنم دعسأ» سقلا نكلو .«نيملسملاب هبشأ

 مهل رثأ لك يحم ,م6١ 144 ةنس يف هنأ الإ ةرتفلا كلت يف اهيف نابهرلا دوجو

 لجر ىلإ ةراشبلا ةراغم حاتفم اوملسو اهوكرتف .هوقال يذلا داهطضالا ةجيتن

 .©0مهتقفن ىلع نيليدنق اهيف ءيضيل « ىسيع همثسأ يحيسم

 ةحارص صنو «م١16 4 ةنس يف اهتازايتما ةَشئرف تلان نأ دعب نكلو

  ةرصانلا ىلإ ةدوعلا يف اوركف مهنإف .ناكسيسنرفلا نابهرلا ةيامح ىلع اهيف

 يناثلا ينعملا نيدلا رخف ةقطنملا هذه مكح ىلإ لصو نأب فورظلا مهتدعاسو

 ,20م١151١ ةنس ءاهيف مهتماقاب ةناكسوط نم هتدوع دعب حمس نأ ناكف

 لصنقلا ةدعاسمب كلذ ناكو «ةراشبلا ةراغم «رافون وداموت» بألا ملتساو

 تنكسو «ناكسيسنرفلا نابهرلا نم ةثعب تنأ اذكهو . اديص يف يسنرفلا

 نابهرلا ددع دادزاو .©ةراغملا راوجب اهانكسل الحم تنب نأ دعب ةرصانلا

 . 48 - 45 ص ةرضاحلا ننانآ قا ايامنا مدنا نم ةرسانلا ةيرات نواعم قس 0 ش

 لوصولا ناكو . ؛يدره.نوتساغ» هنع لّقن دقو «ىسرفلا نينرك» وهف ءحئاسلا امأ

 نأ دعب ؛م194/ ةنس يف اهيلإ لوصولا «يرباف سكليف» لواح دقف ءابعص اهيلإ '
 .اهترايز نم احئاس )١١1( نكمت «م844١ ةنس يف هنأ الإ .اكع يف ةدم ماقأ

 (2) 8: قمته اا. من364 ٠ هي اههدهلاز 6. 78 - 8موم: اه آه ةمزاق م8: 343 : 344, 8 )2

 . 40 نض  روصنم دعسأ

 ةيرق اهنأب 58 «م١150171 ةنس يف ةرصانلا ةسنرف كلم بودنم «هبيد» راز دقل (0)

 اهضرأو :لابجلا هب طيحت ٌئيض داو يف موقتو ءرظنملا حيبق ناكم يف لبج حفس يف
 «نييحيسملل نانثاو «نيملسملل اتيب (0*7) اهيف ٍررجشلا ضعب اهيف تبني ةلحاق

 0وواوري مو, ططب 432 - 433 .ةريل 0 + ايونس نيدلا رخفل ا عفديو

 4 ا



 دكأ ,م 175 ةنس يفو . ماك ةنس يف ًابهار (77؟) حبصأ ىتح .اهيف

 يف سدقملا ناكملا ىلع ناكسيسنرفلا نابهرلا فارشإ عبارلا دارم ناطلسلا
 الر هنأ دجو 0 ةنس يف ةرصانلا «ويفراد» داز امدنعو «(١١ةرصانلا

 ءارقفلا نييحيسملا ضعبو .ةسدقملا ضرألا نابهر ل ةنيدملا هذه نكسي

 معطمو (ةمانم» نم فلأتي «ةنيدملا يف ريد نيدلا لاجرلو . مهنومدخي نيذلا

 اورطضا' عينا الإ 3 فطينيتك قرف ةمانلا دنقل رشا قفاربو: ”خطتف
 .نيملسملاو ريدلا ةمحارت نيب ماصخ ببسب (م158/ ةنس يف هترداغم ىلإ

 ىلإ اوداع دق اوناك مهنإف «م195 ةنس يف «لردنوام» اهراز امدنع نكلو
 .© مهدنع نيموي ماقأ هنأ ذإ ,مهدعاوق

 يتلا ندملا مظعم يف نيرشتنم اوناك نذإ «ةسدقملا ضرألا ةنبهر» دارفأف
 ناكو ءاهترايز يف جاجحلا بغري يتلاو .نيطسلف يف ةسدقم نكامأ مضت
 ل 0 ا يام ا سئانكو ةريدأ اهيف مهل

 جاجحلا هاجت ىتح «مهيدل ةيمان تناك ءاهيلإ انرشأ يتلا راكتحالاو طلستلا
 ا ل دحأ نأ مهيلإ يمن ام اذإف .مهسفنأ
 دمتعا هنأ وأ .مهتدعاسم بلط وأ :مهيلإ عوجرلا نود هدحو هتارايزب ماقو
 وأ شابحألا وأ نمرألا وأ مورلاك .ىرخأ ةيحيسم فئاوط ىلع هتارايز يف

 نوعضيو «هيلع نومقئيف . مهيلع ايدعت هلمع نوربتعي اوناك مهنإف «ناجرحلا
 هيوري ام كلذ ىلع لثمو . لئاسولا ىتشب هنوقياضيو .ههجو يف تابقعلا لك

 كريرطب نم ةيصوت لئاسر هعم لمح دقف .يناكيلغنأ وهو ««نوسردناس»

 )١( الأ 06 7ةوأهم الأ. مهن 817 - 8 .ما5175-ه4١1ه ةنس نامرف )31(

 5: 8 (32 ١٠١ 0'مدياوس )2(

 داعبإلل امود نيضرعم اوناك مهن :أودبيو م١193 ةنس الآل ددعلا فطتقملا ةلجب ف

 تامجه نم ًافوخ ؛لمركلا لبج .ىلإ اوبره .م1578 ةنس يفف «ةنيدملا نع
 مهيلع بجوتملا اوعفد نأ دعبو .م١114 ةنس يف الإ اهيلإ اودوعي. لو ,نابرعلا
 م1581 ةنس يف اوداع مث ءدفص مكاح مهدرط م1144 ةنس يفو . موسرلا نم

 ةاهانم0 م1: 0م. 611. 8.151. .(47/ ص  روصنم دعسأ) -

 م ١خ



 لطم د د .

 . نكامألا ةرايز يف هتدعاسمل ءسدقلا يف يمورلا كريرطبلا ىلإ ةينيطنطسقلا
 وه عاشأو جعزنا ءرمألاب ةسدقملا ضرألا سراخ ملع امنيحو .ةسدقملا
 لمح ىتح رمألا روطتو :اينارفت سيلو « يدوبهي «(نوسردناس» نأ هنابهرو

 ةوحخألا نإف « سلبارط ىلإ لقتنا املو . هتمكحب هفرص يذلا سدقلا يضاق ىلإ

 نيب ماق لاصتا ةجيتن «صاصرلاب نيءادتعا هدض تربد ةيناكسيسنرفلا
 . - الماحت وأ ًامهو «نوسردناس» هركذ ام نوكي امبرو .2) سلبارطو سدقلا
 لاجر ثبشت ةماع ةفصب زربيو . حيحص هضعب نكلو - بهذملا يف فالتخال
 بصعتلابو «يبرغلا يحيسملا جيجحلا لك ىلع ةرطيسلاب ناكسيسنرفلا نيدلا

 مكحلا ءانثأ ةيروس ءاحنأ مظعم ىلإ ةنبهرلا هذه لاجر لمع دتما دقلو

 اهنمو يناثلا ينعملا نيدلا رخفل ةعضاخلا ندملا ةيرثكأ يف اورشتناف «ينامثعلا
 ةيراجت تايلاج هيف ترقتسا ناكم لك يف نوميقي اوناك عقاولا يفو .اكع

 يفف .اهلصانق ةياحب نوعتمتيو «ةينيدلا مهتامدخ اهل نومدقيو «ةيبروأ
 عباسلا نرقلا فصتنم يف مهل ناكو .مهنم ةعبرأ وأ ةثالث كانه ناك اديص

 كلت تديز دقو .قفارمو نكاسمو .ةجنرفلا ناخ يف ةريغص ةسينك رشع
 اوناكو . مهحلاصل ةحابلل عبرألا تاهجاولا ىدحإ تيغلأ ىتح نكاسملا

 تاطلسلا ىلإ ايونس وكيإ (06020) نوعفديو «ةينيدلا سوقطلاب نوموقي
 .اهقتاع ىلع ةيسنرفلا ةمألا تذخأ دقو «ةالصلا ةماقإب مهل حمستل ,ةمكاحلا
 .0«2غلبملا اذه ديدست

 ,ةسينكو لزنم اهيف مهل ناكو .كلذك . قشمد ىلإ ءابالا ءالؤه للستو

 , ةنراوملا ضعب دوجو نأ الإ مورلا نم اهيف نييحيسملا مظعم نأ نم مغرلا ىلع ْ

 .«اهيف ةماقإلل مهبذج .ةجنرفلا نم ليلقو

 , (1) [هوامر: ؟,هييقأ5 01 ةةصمورمهم, امو. 5: اكاكالالا )01(

 (2) 0'ةدناوانال. |. 8: 4 : )0

 (8) |طزلل, ا1, م: 464 - اننعقو. 2: 989 ا : : 5
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 امهيف ةريدأو سئانك دوجو ىلإ «ويفراد» ريشي الف «سلبارطو توريب امأ

 صضعب دوجو وأ ءاهدوجو مدع ينعي ال اذه نكلو « ناكسيسنرفلاب ةصاخ

 . ةيبروألا تايلاحلا طسو نولمعي ,ءاهيف ءابآلا

 اوماقأو ءعمه984) م1610 ةنس يف اهيلإ اولقتنا دق مهنإف ءبلح يفو
 ةيبروألا تايلاجلا دفاوت عم اهيلإ مهدوفو قفتيو .() ينابيشلا ةيراسيق يف

 ءمحل يسيئرلا زكرملا اهلعجو ءةيسنرفلا ةصاخسو «ةئيدنملا هذه ىلإ ةيراجتلا
 ىلإ بلح يف ةيسنرفلا ةيلصنقلا ةسينك اومدخ دقو .مهتايلصنقل لوألا رقملاو
 نرقلا نم ريخألا عبرلا ىتح يأ ءويفراد فلس ««نوبود» لصنقلا دهع

 مهسيئرو «ةنيدملا كيلوثاك عيمج ةسواسق نوربتعي اوناكو .©)رشع عباسلا

 ةسينك ىلع نيفرشملا مه اوناك | .«9اهيف ةسدقملا ضرألا ريد سراخ وه

 دفي ناكو «مهناخ تحت ريبك نزخحم يف ءالؤه اهماقأ يتلا ,بلح يف ةقدانبلا

 «م1545 ةنس يفو .(9ةيدناك برح ىتح ةنيدملا يف كيلوثاكلا عيمج اهيلإ

 لامعتسا يف ناكسيسنرفلا ءابآلل ةيرحلا قالطإب يلاعلا بابلا نم رمأ ردص

 ةنسلا سفن يفو .«©تادابعلا اهيف نوميقي ةسينك خنرفلا ناح يف نزخملا

 نابهرلا دتما دقو .«0ينابيشلا ناخ يف مهتسينك ةداعإل اصيخرت اولان

 اوؤشنأ ثيح «نوردنكسإلا ءائيم ىلإ بلح يف مهرارقتسا دعب ناكسيسنرفلا
 . 0ةسينكو اريد

 . 49 ص  دلجم  طابر 7١ ص ؛ ج بلح خيرات يف بهذلا رب  يزغلا (1)
 . ١4ص ١ج .بلح نع ةيضيرات قئاثو : (ف) لتوت نع ًالقن

 (2) 0'معاوس#. الا, مما 3-2 ةفإ

 (3) طاق. ال. 5م: 515 - 6 1 ةهز

 ءاملاو بيلصلا هل مدقو ءسراحلا اذه هلبقتسا «بلح ىلإ «ويفراد» دفو امدنع

 ,هيلع ينثيو هحدتمي ةيلاطيإلاب بطخو «ةالصلا هل ماقأو «كرابملا

 (4) 0' معاون. |! 2: 2 2(

 4١. ص ١ ج بلح نع ةيخيرات قئاثو نع القن 47 ص “"  دلجم  طابر (5)

 . 147” ص ١ ج بلح نع ةيخيرات قئاثو نع القن - 97 ص ١ دلجم طابر (5)
 (7) 0' مهاوي |. مم: 29 - 4 20 ف

 معك



 مهريد نإ لب «ًاليغض ةيروس يف ناكسيسنرفلا نابهرلا ددع نكي ملو
 هل (هبيد» ةرايز دنع .2م١157 ةنس يف مضي ناك ءاهدحو .نسدقلا ف

 نيرشعلا كيلاملا دنع رخاوأ ين زواجتي نكي مل هنأ عم .«”ًابهار (50)
 دعا 0 ا ا را اذه نأ ودبيو .

 يف مهل ىرخألا تانبهرلا ةسفانلو ءماشلا دالب ءاحنأ يف مهعزوت ةجيتن

 نيذلا رخف ريمألا مهريغ ىلعو مهيلع اهغبسأ يتلا ةياحلا مادعنالو «لمعلا

 ابهار نيثالث ىلع ,م٠115 ةنس يف ديزيل نكي مل مهددع نأ ىتح «ينعملا
 . ٠١ -7 نيب حوارتي ددعلا ناك دقف «ندملا ةيقب يف امأ .«2”سدقلا ريد يف

 هيمسي امك «نايدرولا» وأ ,مهريبك مهسأر ىلع ناك دقف « مهميظنت امأ
 يف يسيئرلا هرقمو «تاونس ثالث لك ريغتي ناكو .سراحلا يأ «برعلا

 ةينمزلا ابابلا ةطلس هلو .«قرشلا عيمج يف يوبابلا ضوفملا ريتعيو ءديردم

 عيمج ىلإ عقاولا يف نومتتي .(ةسدقملا ضرألا) نابهر ناكو .ةيحورلاو

 دجوي ىتحو . 27نييلاطيإلا نم مهنم ربكألا مسقلا ناك نإو ءتايسحلا

 نييسنرفلا نيب اًمكحتسم ناك يذلا فالخلا رباد عطقيو .مهغنيب ماجسنالا

 ةنبهرلا يف ةيسيئرلا بصانملا تعزو دقف ءامهيتلود عازن ببسب .نابسإلاو
 ضرألا نسراح» نوكي نأ ةدعاق تذختاف .تايسنجلا كلت فلتخم نيب

 ةطلس كلمي يذلا « الان لا هبثان نوكي نأو «نييلاطيإلا نم (ةسدقملا

 ةينمزلا ةطلسلا ةلاكو هل يذلا ليكولاو «ًايسنرف هبايغ ءانثأ ةيحورلا سراحلا
 ,ةسايسلا يف مالكلا مهيلع مرح «ةئبهرلا لاجر نيب مالسلا ةماقإلو . اينابنمإ

 - اًيكحو 0 ًايرورض رظحلا اذه ناكو .مهكولمو مهئارمأ حلاصم يفو

 ريثي ناك «تاعوضوملا كلت لثم يف ضوخلا نأل  «ويفراد» داقتعا بسحب

 (1) 0685 ةه/ هو. 5: 2 , )1

 0ايام سداسلا نرقلا فصتنم يف مهددع نأ ردقي ء«سنامول نوليب نأ الإ
 .ًابهار ٠# 20١3 نيب حيارتي

 (0)2'ةحيأونال. |١ 5: 5 ةهز

 (3) 8. اه زاقمو. 2: 1 ةرف]



 نييسنرفلا نيب ةصاخشو ءامل دح عضو بعصلا نم ناكو «ةفينع تاداشم

 يف ةسينكلا زيلهد يف نيتروص عضو نم عنمي مل اذه نأ الإ .نابسإلاو

 عازن راثم اتناك نإو «ةسنرف كلمل ىرخألاو «ةينابسإ كلمل امهاذحإ .سدقلا

 ىلع 17 نكي مل عارصلا اذه نأ ودبيو .نابسإلاو نييسنرفلا نيب مئاد

 ظحال دقف .27نييلاطيإلاو نييسنرفلا نيب كلذك ايئاق ناك هنإ لب «نيقيرفلا

 يف نييلاطيإلا ن نم اوناك ةنبهرلا لاجر مظعم نأ «بلح ةنئيدم يف هويفراد»

 وديدش نييلاطيإلا نأ ىلإ كلذ ازعو ءدحاو يشرف ادع ام «م1517* ةنس

 نوقيضي اوناك مث نمو مهتمأ ريغ نم مهغيب نولبقي الف « مهتيسنجل بصعتلا

 ىلإ ةدوعلا نويسنرفلا لضفيف «مهئالمز نم مهنع بيرغ لك لع قاتل
 .(9 ةعامجلا لامعأب نوكرشي ال مهغأ املاط مهدالب

 لبج ةيلعل هحنم دق ناك ام عيج صل ريد ةسبتك ايلا حنم دقلو

 «سدقملا تيب يف ةيكيلوثاكلا رسألا عيمج ًابيرقت ليغي ريدلا ناكو .نويهص

 ةقفارمو .ةمجرتلا يف اهدارفأ لمعي ناك رسألا هذهو .ًادج ليئض اهددعو

 ءايشألا هذه ريدلا عيبيو « سيدقتلا تاودأو «نابلصلا عنصو « جاجحلا :

 .© جاجحلل

 كر و قل يتلا تاقدصلاو تابها نم شيعي ريدلاو

 تاقدصلا نوعمجيو ءاهنولثمي اهيف نوضوفم ةنبهرلل ناكو . ةينايسإ ةصاخبو:

 نيب ًايونس حيارتت ةينابسإ همدقت ام ةميق ناكو . ةسدقملا نكامألل ةصصخملا

 و ام لك ةمدقملا ءايشألا نمض ناكو ٠ :: اعوتو ًادقن شرق فلأ ١" ام

 ريبك ذوفت تابسالل ناك م نمو .ةسدقملا نكامألاو نيدلا لاجرل يرورض

 « (ويفراد» 00 اا قدم مدقت الف ةيلاطيإ امأ .ريدلاو ةنبهرلا يف

 ةيمك عفدت تناك ةسنرولف نأ ىلإ راشأ يذلا .«زيدناس» لوق سكاعي اذهو

 (1) 9'ةحياوم« || 8: 5 ش '00 ىلإ

 (2) اطال. الا. 5: 2 ١ 0 ٠ ف

 (3) اطال. اا. 5: 5 ا يف

84 



 00 ذم يا

 نيدلا رخف عم يبيلصلا اهعورشم لشف دعب هلعلو .«ةنبهرلل لاملا نم
 .نوعلا ديدم نم برأم اهل دعي مل هنأل ,عفدلا نع تعنتما «يناثلا ىنعملا
 .ةليثض ةحنم مدقتف «ةيناملأ امأ .ةسدقملا ضرالا ءابال ةيداملا ةدعاسملاو
 مهتالحر ءانثأ مهودعاس دقو «نابهرلا نوحنمي مهرودب جاجحلا ناكو

 حوارتت ةيمك مهل عفدي يسرفلاف .لاملا ضعب .ةسدقملا نكامألل مهرايزو

 ينابسإلا كلذكو اي هيلع فرص ام ردقب يأ ءًاشرق 5٠١ 4٠8 نيب

 عفديف «ربكأ ىقتو ةمكحب نافرصتي يدنالوملاو يزيلكتإلا |منيب ءيلاطيإلاو
 لاومألا هذه هنأ ودبيو .20اشرق )١40( يأ «ناكيس )٠٠١( مهنم دحاو لك
 لاومأ هيف نيدلا لاجرل مدقي نأ حرتقي (ويفراد» نأل «ريدلا يفكتل نكت مل

 اهنم دافتسي الو .ةسينكلا يف عضوت يتلا ةيضفلا ايادحلا نم الدب «ةيدقن
3 
 . ءىبس

 نأ الإ ةيزجلاو بئارضلا نم نييفعم ناكسيسنرفلا نيدلا لاجر ناكو

 . "ناك ابك ءسدقلا قجنس هلوخد دنع شرق (1000) مدقي نأ مهسراح ىلع
 :(2ةمكاحلا تاطلسلل ةميق تاذ اياده ميدقت كلذك هيلع

 يف نيثبنملا .نيرخآلا نابهرلا نأش كلذ يف مهنأش ريدلا نابهر ناكو

 ' ةءارقلا فئاوطلا عيمج نم نييحيسملا دالوأ 00 «ءىناوملاو ندملا فلتخم

 «(9نيدلا لوصأو ءاقيسوملاو داشنإلاو «ةيلاطيإلاو ةينيتاللاب ةباتكلاو
 ' .ءالؤه نيب ظيسوك هوبعل يذلا زودلا ىلغ اوظفاح دقف . ةنراوملا ةصاخيو
 ' دقع يذلا 2م ١4178 ةنس ةسنرولف عمجم ذنمف .امور ةسينك نيبو نيريخألا

 ةيناكسيسنرفلا ةنبهرلا نإف «ةيبرغلا ةسينكلا عم ةيقرشلا سئانكلا ديحوتل
 اهاجرو.خيراتلا كلذ ذنمف .نانبل لبج يف ةنراوملا ىددل ابابلا ريفس يه.تناك

 ١ (1) 8ص و. 8: 40 ّْ )غ1

 . (0)2'ةعاوبس# اا. مم: 150, 151,257 0 32١)

 (3) اها. اا. مه:116-115 ش : 1 25

 (4) طاف ا مهن 114 0 ش 2(
 ا ا م44



 بلطي ةئراوملا كرطب ناك ىلا لئاسرلا  اقباس كلذ ىلإ ائرشأ امك  نولمحي

 هصالخإ دكؤيؤ .ةيكاطنأ يسرك ىلع تيبغتلاو .ةسائرلا عرد ابابلا نم اهيف
 ماكحلا هب طاحأ ملظ نم هيعدي ام وكشيو «ءةيكيلوثئاكلا ةسينكللو هل

 « مهتطاسوب رثكأف رثكأ دتمت تذحخأ ابابلا ةدايس نإ لب .هبعش نوملسملا

 ملعلا يوذ نم نينثا وأ نهاك رايتخاب .م459١ ةنس يف هلبق نم اوفلكف
 هب اوفلك اب اوماقو .©2ًايوئس ةينوراملا ةفئاطلا ةرايزب اموقيل «ةنسحلا ةريسلاو

 ىلإ اهيف دوعي ةرم لك يف ةنبهرلا سيئر عم نولسري اوعرشو «مايق نسحأ
 عجشو .«0ينيدلا ملعتلاو «ةينيتاللا ةغللاب بدأتلل ةنراوملا دارفأ ضعب ءامور

 لبج سراح قيرط نع هيلإ بلطب اومدقتي نأ ىلع ةنراوملا اذه ابابلا مامتها
 ةسردم اوميقيل نابهر ةتس هيجوت ىلع هيف نوحلي «م1814/ ةنس يف «نويهص
 بتكلا اومهفي ىتح «ةينيتاللا ةغللا يف دالوألا بيدأتل» ءنانبل لبج ف

 دحأ تأي مل رشاعلا نوالابابلا ةساير نم هنأل ءةيعرلا نودشريو «ةسدكقملا

 نم ةمور ىلإ دحأ ريفستل ةردقم مهل راص الو - ةنراوملا يأ  مهذاقنتسال

 .(27(مهتاغلب ةفرعملا مدعو ملظلا ةدايز

 ةوبعل يذلا يمايسلا  ينيدلا رودلا ناكسيسنرفلا نابهرلا عبات اذكهو

 يبيلصلا وزغلا ديؤت . ماشلا دالب يف ةيبعش ةدعاق داجيإ وهو .كيلاملا دهع يف
 نيذلا ةنراوملاو ةمور نيب ةلصلا ديطوت قيرط نع ام اموي ثدح ام اذإ
 مهف . ةيبيلصلا بورحلا ءانثأ ,ةجنرفلا عم ًابراقت اورهظأو اودعاس دق اوناك
 للستت تذخأ «ةيملس ةيبيلص تالمحوأ ةيبيلصلا تالمحلل ًالويذ اوقب نذإ
 ةلجعب اهطبرتل «ةيروس يف يبرعلا بعشلا ءانبأ نم ةفيعضلا فوفصلا ىلإ
 ةيبرعلا ضرألا ىلع برغلا هيف زكرمتي ءًاقاطن عسوأ لمعل ًاديهمت «برغلا
 ةنبهرلا حوسم تحت نيصلخم ناكسيسنرفلا نابهرلا لظ كلذبو .ةسدكقملا

 )١( ص .ةنمزألا خيرات - يبيودلا 17١6 7١5.

 ص ردصملا سفن (؟) 777 .

 ) )9ص ردصملا سفن 789.

86٠ 



 6 | ةركفلل بحلاو .مالسلاو
 مهرود نأ ظحالي نكلو .اهقيقحتل ةرشابم ريغ ةيفخ.قرطب نوعسيو «ةبروأ
 عباسلا نرقلا يفو ءرشع 0 نرقلا رخاوأ يف لءاضتي ذحتأ دق اذه

 اهيضفت ىف اعف ديه «ةديدع ةيحيس فئاوط كلذ ق اهتعراش 3| رشع

 اهعمو ؛ةيحيسملا تادقتعملا اهْنب ىلع اًيمصت رثكأو . يكيلوثاكلا يحيبسملا
 ينيدلا حالصإإلا روهظ رثإ ىلع كلذو . يمايسلا ارت ةبروأ ةدايس

 نع قشنا دقف .ةيكيلوثاكلا ةيحالصإلا لعفلا ةدرو ,ينفلاكلاو يرثوللا
 .مئاقلا ماظنلا يف حالصإلاب بلاط قيرف اهسفن ةيناكسيسنرفلا ةئيهرلا

 لود يف هوديرم رشتناو ,رشاعلا سويب ابابلا هيلع قفاو [ياقع ماظن لعلاو

 مساب اوفرعو .رشع سداسلا نرقلا نم ريخألا عبرلا ذنم ةيكيلوثاكلا ةبروأ

 هذه ةدعاسم يف ىلوطلا ديلا ةسنرفل ناك دقو .«7نييلبحلا وأ «نييشوبكلا»
 ةنس يفف .اهل اياعرك ةيناثعلا ةلودلا يضارأ ىلإ لوخدلا ىلع ةفئاطلا

 حيرصت ىلع يناثعلا ناطلسلا نم مسوكنال ريفسلا لصح ما

 ةيرحب اهئازجأ نيب لقنتلاو ,ةيروطاربمإلا ءاحنأ يف ةماقإلاب نيشوبكلل

 ود فيزوج اوسنارف بألا» مهنم رهتشا دقو .()قئاع نأ حازب ىأ نودو
 يو «ةيسنرفلا ةسايسلا يف محض ارود بعل يذلا 5. هان ؟قمماقال (”يلبمرت

 «راغصلا ةوحألاو نم ٠ )/اد605 8ةقعمأ يشاب ويتام وه ةيشوبكلا ةفئاطلا سسؤم نإ )١(

 حالصإلا ىلع قفاو دقو .لوألا ناكسيسنرفلا حور ىلإ ةدوعلل نولمعي اوناك نيذلا

 ةوخألاب تعطقنا نييشوبكلا ةلص نأ الإ . (م1ه158- ١675 ءمياسلا ناهيلكو» ابابلا

 618010. ا قعمالق5ؤو عمءزلعهمفلنأوال8. 301. 0ةمانقأا] .ماك ١9 ةنس ِق . ًايئابع راغصلا

 (2) ©طوسأفعق. ا١١١ 2: 460 ةلماه )2

 ءًايدنج رمألا ءىداب يف ناكو ؛(م 1788 - 161//) نيب يلبمرتود فيزوج شاع ()
 ةديقعلا ةداعإ ةركفب قلعت ةينيدلا بورحلا ةيشعو «نييشوبكلا ةفئاط يف لخد مث

 يف حبصأو م1515 ةنس ينويلشير عم سامتب لخخدو .نيقطرهملا ىلإ ةيكيلوثاكل
 لراش» ديأ دقو .ةيجراخلا ةسايسلا يف هليمعو «صاخلا هرس متاك «م1774 ةنس

 لا ىمسي ام بتكو ةيناثعلا ةلودلا دض ةيحيسملا ةيشيلملا نوك يذلا «غازنوغود
 .. نينواعتم ةبروأ كولم هذفني يبيلص عورشمب ملحو ع ع

 م5000



 نشو .تنافيللا يف هرثأ هل ناكو .نيملسملا دض ةيبيلصلا ةركفلا ميعدت

 ةيحيسملا رشنب متهاو .ونيروتو ةسنرولفو ةمور يف كارتألا دض ءاوعش ةلمح
 تاثعبل ىلعأ اًمكاح» م1578 ةنس يف نيغو «ءقرشلا يف يسنرفلا ذوفنلاو

 نيطسلفو ىرغصلا ةيسآ ىلإ لسرأف ««ادنكو ءربربلا دالبو «تنافيللا

 تايفشتسمو ةريدأ اوسسأ نيذلا «نييسنرفلا نييشوبكلا نم تاثم «سرافو

 ةثام ,م117© ةنس يف عزو دقو . ناهفصأو دادغبو ةيردنكسإلاو سدقلا يف

 دقلو (>تنافيللا نادلب فلتخم يف «ةعبرأ ةعبرأو «نينثا نينثا «ىشوبك

 «يناثلا ينعملا نيدلا رخف دهع يف ءاديص ىلإ ةعفدلا هذه نم دادعأ تلقت

 ةيلاسرإ اوسسأو .«0رمألاب ةسنرف لصنق هملك نأ دعب ,هدالب باوبأ اهل حتفف

 مث 2م15175 ةنس «توريب يف ىرخأو 2م1578 ةنس يف ءاديص يف مه

 «سلبارطو «ناورسك لامعأ نم «ةروطنيع ىلإ ةرواجملا قطانملا يف اورشتنا

 ريبك نأش تاذ دعب |[يف تحبصأ ةيزكرم ةطقن اهوذختا ثيح .بلحو
 - :نيتسارح وأ «نيتسائر ىلإ ةيروس يف مهتثعب اومسق دقو .2© مه

 سلبارطو «توريبو اديص نم ةفلؤم تناكو «نيطسلف ةسارح ١
 .ًارشبم نيثالث «م158 ةنس يف مضت تناكو . صربقو قشمدو. «نانبلو

 يطفو نسزافو قازعلا هيلع الخام دقت تناقو لج ةسارج
 . ةشبحلاو

 ناك هنأ ءرشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف «ويفراد» راشأ دقلو

 رخف ريمألا ءاسن بهذي ءاقاور يضاملا يف ناك «ريد اديص يف نييشوبكلل
 دقو «يسنرفلا لصنقلا تيبب لصتم وهو «هيف هزنتلل يناثلا ينعملا نيدلا

 )0( ا 2:111 - مو هموم. |.مسي همه )2(

 (2) م اوههتا. 2) 8 :2 ٠١

 «هضرأ ىلع ةعزوم + ةريدأ ةسه « مودئفود كاجو «رافونود ساموتل جنم هنأ ركذيو ١

 . نائبل لبجو اديصو اكعو ةرصانلا ف

 .484 ص - مجرتم  ربوهلتسير (*)
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 ا

 مهريد مهل ناك كلذكو «(١نيرظانلا رست ةليمح ةقيدح ىلإ هنم ةيواز اولوح

 .فرغ ةدع نم فلأتيو ماعلا قيرطلا ىلع اهنم لطملا بناجلا يف «توريب يف
 ىلإ ةسدقملا ضرألا ءابآ برست اكو .وبقو ىرخأ قفارمو «معطمو ةبتكمو
 ,(ةسينكو لزنم اهيف مهل ناكو ءاهيلإ اولصو نييشوبكلا نإف «قشمد
 «بلح يف امأ .2ةليمج ةقيدحو ةسينكو ًاريد اوماقأ ثيح سلبارط يف كلذكو
 .(9ةيباصقلا ناخ يف اوماقأو ,م570١ ةنس يف اهيلإ اودفو دقف

 ةنيدم يف تسسأ يتلا .«عوسي ةيعمج» تأشن «نييشوبكلا بناج ىلإو
 اوفتلا نيذلا «سيراب ةعماج يف نيسردملا ضعب لبق نم «م٠64١ ماع ةمور
 ةيعمجلا هذه تظفتحا دقو .لصألا ينابسإلا «الويولود سويطانغأ» لوح
 اهفييكت ىلإ تعس ابهنكلو ءرشع ثلاثلا نرقلا يف ةدئاسلا ةينابهرلا حورب
 ةفاقثلاو لمعلا اهئاضعأ نم تبلطو «رارمتساب لوحتملا ملاعلا عم

 نوديزي ال ةيعمجلا ءاضعأ ناكو . ساق يبيردتو يفيقثت ماظنل مهتعضخاو
 اولصو مهنأ الإ م1685 ةنس يف ««سويطانغأ» اهسسؤم ةافو دنع فلأ نع

 دنجت نأ اهقتاع ىلع ةيعمجلا تذحأ دقو .ما516 ةنس يف )١1٠٠١( ىلإ

 هتريظح ىلإ ناتستوربلا ةداعإو , يكيلوثاكلا يحيسملا نيدلاب ريشبتلل اهسفن
 ٍق يميلعتلا اهطاشن ثب قيرط نع ,ةبروأ يف ديدجلا| بهذملا راشتنا عنمو

 .(1) 0' محو«. (3) 2 :5 ٠١

 قيدص» ةلجم) (ةيبع» ىلإ اهنم اولقتناو «م15177 ةنس اديص ىلإ نويشوبكلا دفو
 فولعملا ريدصت .78 - #7 ص ١ ددع نييشوبكلا ءابآلل ةيرهشلا «ةلئاعلا
 77١(. ٠ ص نيدلا رخف ريمألا خيرات -

 (2) اطال. ||. 5: 4 هيف

 (3) اطذلل. [1. 8: 0 ةرفإ
 :(4) - مه. زل. 8 187, ها 342 - 53نانهووأ. 2: 447 (هاهم) ١)

 ةداسلا اهظفحي فرغ يف سيلا ناخ يف انموي ىلإ ةدوجوم بلح يف مهريد اياقبو
 بلح نع ةيخيرات قئاثو) .ةينيدلا ةمدخلل يناوألا ضعبو روصلا اهيف ««ةخوب»
 ٠١١(. صاج

 م1



 فرصت تحت اهسفن تعضوو .تايلكلاو سرادملا اهئاشنإو «قطانملا عيمج
 تدتما لب «ةبروأ ىلع اهطاشن رصقت مو .هتعاطل اهتاذ ترذن يذلا ابابلا
 قطانملا نمو .نيتكيرمألا ىلإو «نابايلاو نيصلاو دنهلا يف ةيسآ يصاقأ ىلإ

 ةيروسو طسوألا قرشلا ةقطنم ءاهطاشنو اهتيلاعفل ةيعمتملا اهتراتخا يلا

 دالبلا هذه يف ةماقإلاب ادم اضرب ذخأت نأ اهيلع ناك هنأ الإ .تاذلاب

 نابهرلا دفو عقاولا ينو .ةمكاحلا ةينامثعلا ةلودلا نم اهئاجرأ يف لمعلاو

 «7نييوباب لسرك .م81/8١ ةنس يف «ةيروس ىلإ اودفو ام لوأ نويعوسيلا

 ؛ءالؤه لاوحأ هل اوفشكتسيل «ةنراوملا كرطب ىلإ ناكسيسنرفلا نم الدب

 ءاشنإ يف بغري ناك يذلا ابابلا ىلإ اهنولقنيو «مهتادقتعمو مهتاداع اوفرعتيلو
 «ةمكحلاو قطنملاو ةينيتاللا ةغللا اهيف نوملعتي «ةمور يف مهب ةصاخ ةسردم
 مهدالب ىلإ نودوعي مث .ةيحيسملا دعاوقلا ةفاكو .توهاللاو ةفسلفلاو

 «نانبل ءاحنأ يف ةلوجب يعؤسيلا دفولا ماق العفو .©7مهينطاوم نيب اهورشنيل

 سويروغيرغ ابابلا أشنأ «م1584١ ةنس ينو .ةنراوملا حلاصل هريرقت مدقو

 . ىرخألا فئاوطلا سرادم رارغ ىلع ةمور يف ةنراوملل ةسردم رشع ثلاثلا
 «يوبابلا يسركلا ىلإ (سماخلا سوتسكس) سوطوسق ابابلا لصو امدنعو

 .2مهتمدخب موقي نم عيمج عم ءابلاط رشع ةسخ يفكي الخد مهل بتر

 تحت ترمتساو «ةيعوسيلا ةنبهرلا ءابأ ىلإ ةسردملا ةرادإب ابابلا دهع دقو
 نائبل ىلإ نوبرستي نويعوسيلا أدب اذكهو .«0م101* ةئنس ىلإ مهترادإ
 نوطرتشي اوناكو . ةمور ةسردمل ةثراوملا نم ةحاضلا رصانعلا نوقتنيو ءايجردت

 «لقألا ىلع ةباتكلاو ةءارقلا ىلع ًارداقو ءًايكذ نوكي نأ اهيلإ ذخّوي نم يف

 ةعبارلا يف وهو ةمور ىلإ لسري ناكو «ةينيدلا دعاوقلا يف ةفرعملا ضعي هيدلو

 )١( الدويبي  انحوي يردابلا نم ًافلؤم ناك دفولا) 71/7 - 775 ص .ةئمزألا خيرات '
 (اتشيطاب ناوجو «نوريباموتو «نايلإ .

 )١( الدوبي  37ا/ ص .ةنمزألا خيرات .
 )*( ص ةلورإملا ةفئاطلا خيرات - 786 ص ردصملا سفن 18١.

 ( 2ص ةينوراملا ةفئاطلا خيرات  - 18١موظنملا ردلا نع لاقن شماهلا .
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 نيراتخملا قفاري ناكو .كلذ نم ماع لبق غّلبي هنكلو ءهرمع نم ةرشع

 ابابلا لسرأ م9١ ةنس ينو () مهيلع اوفرشيل «نوصلخو ءانكح سانأ
 ذيمالتلا نم ردصت يتلا ةديافلا المأتيل» ,.نييعوسيلا نم نيسيسق ةنراوملا ىلإ

 .©0(ةمورب اوبر نيذلا

 حامسلل «ةينايثعلا ةلودلا ىدل ىعست ةسنرف تناك هسفن تقولا يفو
 22« ةينيطنطسقلا ينو «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ءاحنأ يف ةماقإلاب نييعوسيلل

 دوجوب فرتعت مل يتلا ةيناثعلا ةلودلا نأ الإ .نييشوبكلا حلاصل تلعف اهك

 «مورلا نم مه نييحيسملا اهناكس نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأل «ةيكيلوثاك ةّلم
 يف نييعوسيلاب بحرت مل «ةازغلا نييبيلصلاب اهنهذ يف ةنورقم ةلملا هذه نألو

 . تضبق ءرشع عباسلا نرقلا علطم يف اهنأ ىتح ,مهلوخد تمواقو ءاهضرأ

 اوؤدب نيذلاو «ةينيطنطسقلا ىلإ ابابلا مهلسرأ نيذلا ةسمخلا نييعوسيلا ىلع
 ىلإ مهنيد نع مورلا ضعبو دوه لافطأ ةسمخ ليوحتب اهيف مهطاشن

 كريرطبلل نوحوي اوعرشو «تايضايرلا ميلعتل ةسردم اوسسأو ؛ةيكيلوثاكلا

 يلاعلا بابلا كش ةقيقحلا يفو .ةينيتاللاو ةيقيرغإلا سوقطلا ديحوتب
 مظعألا ردصلا غلبأو «ةمورو ةينابسإل سينساوجنك مهيْلِإ رظنو :نييفوسيلاب

 يعوسي ىلع «ةطلغ يف نييداع نيد لاجر ةرشع لضفي ةنأب يسنزفلا ريفسلا .>
 لك يف ةقرفتلا نوثبي مهنأو «بابلا ءادعأ مهعأب نيقرشللا ميتاو ءدحاو

 يسرفلا ريفسلا نكلو .يلاعلا بابلا ناويد مامأ مهلوتم بجي 0 ؛ناكم .

 ىلإ اوداع نييعوسيلا نكلو .نييسنرف اياعر مهتفصب نيمهتملا ررحو عرسأ .

 تلال م1110 هديب يل مهبلاج ل اربسك منا كس هبال ميعاسسم
 هذه ةسنرف ريفس عطتسي مو , مهيلع ضبقلاو همادعإ ىلإ ىدأ ام «كريرطبلا

 (1) هموت: ملمزتهوو 16 !/اهانصغ انطةمانق, 2: 4 ْ 0 001(

 « سومينوريج امهو) 84 مص ةنمزألا خيرا 0 اول ص ةينوراملا ةفئاطلا خيرات )59

 ش .(انورب سويباف « سونيدناد
 (3) انهمصق,, الاإ. مع 190 انااا. م: 0 1 1 : 20

 ش ملف



 ّدلأ ناكو .©20لاملا نم ةريبك ةيمك عفدبو «ةبوعصب الإ «مهنع جارفإلا ةرملا

 برست نأل ««ينان» ةيقدنبلا ليبو ةطلغ يضاق «كاذنأآ نييعوسيلا موصخ

 تجرد يتلا «ةيناكسيسنرفلا ةنبهرلا ذوفنل فاعضإ ريخألل ةبسنلاب ءالؤه

 ينيدلا ةسنرف ذوفنل تيبثتو ءرشع سماخلا نرقلا ذنم اهتيامح ىلع ةيقدنبلا
 دض ةسدقملا نكامألا نع هعافد بناج ىلإ هنإف اذلو .ةينامثعلا ةلودلا يف

 «رارقتسالاو ةماقإلا نم نييعوسيلا عنمل طاشنب لمعي ناك هنإف «نمرألاو مورلا

 راغيإ يف حجن دقلو .«9ةدنالوهو ةرتلكنإ اريفس هاجتالا اذه يف هكراشي ناكو

 نييعوسيلا ططخم نأ ودبيو . مهدرط ىلإ ىدأ ام .مهيلع يلاعلا بابلا ردص

 نكامألا نم برقلاب ةماقإلاو «ليبخرألا رزج يف مهمادقأ تيبثت لمشي ناك

 نم ةسمنلاو ,ةهج نم ةسنرف اذه مهكلسم يف مهمعدي ناكو .«©ةسدقملا

 .((0ىرخأ ةهج

 ش .تاكود )٠٠0:,0( يه ةعوفدملا ةيمكلا )١(
 (1) توصف الاا..ممج 218 - 0 1

 بلاط يذلا ( هريكااو ليريك» يقيرغالا كرطبلا كلزع امدنع رهظ نواعتلا اذه لثمو (7)

 نم ضيرحتب لزع دقو ,ةينيفلاكلا ءارآلاب ًارثأتم ناكو «ةيسكذوثرألا ةسينكلا حالصإب 1

 عقدو هبصنم ىلإ هتداعإل ةطيشن تاوطخب ثالثلا لودلا تمأقف .ةسنرفو نييعوسيلا

 كرطب لا را فده ناكو .ضرغلا اذهل تاكود.(١ , )٠٠0 غلبم مورلا

 : ةيمورلاو ةيوبابلا نيتسينكلا داحتاب نمؤي .
 اطاو. الال|. ظط: 221 - 222, 345 - زاك, مم: 31 - 2 ش 3:

 ' نكامألا ةيامح يف.ناكسيسنرفلا نابهرلا لحم نييعوسيلا لالحإل ةسنرف تعس العفو ()
 تاعورشملا هذه براح دقو .اهيف مهل ةيلك ةماقإو ةريب سئانك مهحنمو ءةسدقملا

 ةمصاعلا ىلإ لسرأ يذلا «ينيراتنوك نوميس» ةداعلا قوف ةيقدنبلا بودنم حاجنب

 امال. اا. هم: 81 - 32 . ناكسيسنرفلا ةيامحو .تازايتمإلا ديدجتو .ناطلسلا ةئنهتل

 حلص نم عباسلا دنبلا يف ةدراولا «نييوسيعلا» ةملك رسفت نأ ةسمنلا تلواح دقل (5)

 ميمرتب نييوسيعلا ءالؤط حامسلا ىلع صني دنبلاو .نييعوسيلا اهنأب .كارتألا عم انيف

 . يكيلوثاكلا طمنلا ىلع ليجنالا ةءارقب مهنيد كاجول مهسئانك

 اطال. 13(. 2: 114 - ل'ةمعفو ةلونرطو, 2: 508
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 ”لوبطصا يف نريعوسيلا اب ليوق يتلا ةسواسقلا نك هنن
 اياعر مساب «ةينافعلا ةلودلا دالب ىلإ للستلا نم اونكمت مهنإف
 زارحإل يناثعلا ناطلسلا ىدل «يزيسود» يسنرفلا ريفسلا ىعسو « نييسنرف

 لصانق اهيف دجوي يتلا ؛ةيروطاربمإلا ءاحنأ لك يف ًانلع ظعولا مهل زيجي رمأ

 نييعوسيلا مه ناكو .(2م175175 ماع يف هبلطم يف حجنو «ةيسنرفلا ةمألل

 ةبرت نوكت اهيف ةيقرش ةيحيسم فئاوط دوجول  ماشلا دالب يف اورشتني نأ

 ,(هيلينام رايساغ» ناوبألا قلطنا لعفلابو . مهئدابمو مهراكفأ عززل ةبيصخ

 يف اهيف ةيلاسرإ سيسأتل «ءبلح ىلإ نويل ةنيدم نم .«0(التس انحوي» و

 اوحتفو «ةقدانبلا ناخ يف لوألا مهماقم اوذختا دقلو .©م15155 ماع ءدب

 دعب الإ ريدلا اذه نم نويعوسيلا ءابالا جرخي مو «(9تايوخألل ادبعم هيف

 .(©مهلحم نييرزاغللا ءابالا لولحو 00100 ةنس يف ( مهتينابهر ءاغلإ

 ىقتلمو .ةميظع ةيراجت 50 «برغلا راظنأ طحم كاذموي بلح تناكو

 تايلاجلا نم ًاباخرت اوقالي مل ددحجلا نيدفاولا نكلو .ةيبروألا تايلصنقلا

 يف مهلجأ نم ماق يذلا عارصلاف «ةيسنرفلا ريغ ىرخألا ةيبروألا

 ريفسو «فرط نم ةدنالوه ريفسو ةرتلكنإ ريفسو ةيقدنبلا ليب نيب ةينيطنطسقلا

 تاطلسلا عارصلا اذه راثأو بلح يف هريفاذحب ديعأ رخآ فرط نم ةسنرف

 ءًاماع رشع ينثا ءادعلا اذه مادو ..©9ةنيدملا رجه ىلإ مهترطضاف ؛ ةيموكحلا

 ."هو صا دلجم طابر بألا نع ًالقن 81/ ص ربوهلتسير )1١(

 ةينابلا لئاسرلا د ضو تو - م17 ص قباسلا ردصملا سفن (9)

 .4 ص ه دلجي

اكل ةنس يف ناك بلح ىلإ مهلاقتنا نأ «نايمروس» ركذي ةرفإ
 نع القن ( ص) م

 ٠١. صا ج بلح نع ةيخيرات قئاثو

 ىلإ تلوح. دقو ةيلعا ف نينكلا ناخلا وهب يف ةظوفحم لازت ال ةيوحخألا ةروص نإ (4)

 ش ا ةنس يف نايمروس اهراز امدنع ناوخأ عيفر ةداسلا ديب تناك ةيراجت رئاود

 ٠(. . سب ١ جلتوت ناني ةرق بياع نزع ةيدخرإا قئاثو نع القن "5 ص نايمروس)

 ٠١. ص ١ ج بلح نع ةيخيرات قئاثو (6)

 864 ص 1 كلج - طابرلا نع القن - 417 ص - ربوهلتسير (8)

 0 هلال تايلاجلا 5



 اوسسأ ن نأ دعب الإ بلح ىلإ اودوعي مو . يروا مهتان] نود اقلاع ناكر

 (ويمأ انحوي» بألا سسأ «نيتنس دعبو .م15157 ماع قشمد يف ةيلاسرإ

 مو .©قرشلا يف اهوكلم ريد لمجأ مهل ناك ثيح «سلبارط يف ةيلاسرإ
 ةنس يف كلذو ءاديص يف مهتيلاسرإ اوداش ىتح ليوط تقو ضمي
 ءرشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا علطم يف ويف يفراد» ركذيو 2237م 5

 ءاديص يف ةجنرفلا ناب فرغ نم ةفرغ نولغشي اوناك نييعوسيلا ءابالا نأ

 يف بالودب نوكي ام هبشأ حبصيف لفقي ادع انرانن اههيلخ اهي وفاق دقو

 مهل نوحمسي ال اوناك نيذلا كارتألا نع هتيؤر اوعنمي ىتح كلذو .طئاح

 لعفي امك ءايونس وكيإ (000) مهل اوعفد اذإ الإ ,مهتالص ةماقإب كاذنآ
 اهيف ظعيو «مهتاعامتجا نودقعي اتاك ةدحاولا ةفرغلا هذه يفو .نويلبحلا

 لباقمو .ةالصلا ةفرغ راوج ىلإ عقت ةفرغ يف ميقي يذلا ,ىلعألا مهسيئر
 ١" ا ا را

 .”7نييلوضفلا نيعأ نع اهنوفخي يتلا مهتنوؤم ظفحلو « مهنم دحاو ناكسإل

 ةروطنيع يف اورقتسا مهنإف .سلبارطو اديص يف نويعوسيلا ماقأ امكو

 )١( دلجم  طابرلا نع القن - 88 ص -ربوهلتسير ١ ص 58.
 نم 00 ةنس يلاوح احل .هترايز دنع سلبارط يف نكي , هنأ «ويفراد» ركذي

 نايشوكلا ىوس «ةعئنرف نيذ :لاغتر
 ,2: 289 ١|! 'عمبأ اال. 26

 ىلع ةنئيدملا يف ةيلاسرإلا تدمتعا امنإو «ينب دق هيلإ راشملا ريدلا نأ دب الو

 ةفئاطلا خيرات) «يبودلا» ركذيو .84 ص ربوهلتسير نيب امك ءدحاو نيد لجر

 ص ةينوراملا  »)7١نم اهنع رهتشا امل يرشب ةبج ىلإ اومدق جنرفإلا نابهر نأ
 يف ةيشوبكلاو ندهإب بوقعي رامريد يف ةيتنلوكيسلا نابهرلا نكسف «ةحارلاو نامألا
 «نورصح ةيرق يف اموت رام ريد ىلإ اولقتنا .مث .ةدم اورمتساو .نايريق رام ريد

 سلبارط ىلإ اولحر اهنمو «نيتئس اوماقأو .
 ةهعم ةبلظ ام ىلع م1988 ةئس تيقلأ تارضاحم  موطاح نيدلا رون روتكدلا (؟)

 .ه ص ةيبرعلا تاساردلا
 ممباوسعب ا. 5: 816 ش هيف 0 )3(

 ا م18



 هايإ مهحنم يذلا فسويرام ريد يف .م1567 ةنس يف «ناورسك لامعأ نم

 يف ةيقدنبلاو ةسنرفل الصنق دعب |هيف نيع يذلا ,نزاخلا لفون وبأ» خيشلا

 ةينابلا لئاسرلا» ىمسملا مهخيرات يف نويعوسيلا نابهرلا داشأ دقو . توريب

 اهمدق يتلا ةدعاسملاب مال ةنس سيراب 5 عوبطملا ( | هاهو 601

 5 ,«)اهيف مهل ًارقم نوكيل توريب يف ًاتيب مهحنم فيكو ءاذه لفون وبأ مهل

 .©ةلماك ةيرحب مهريشبتو مهظعوب مايقلل هذوفن نم اودافتسا

 نرقلا نم لوألا عبرلا ذنم اورشتنا دق نييعوسيلا نأ حضتي اذكهو

 نم لك يف «نرقلا فصتنم يف مهولسرم مهل ناكف « ةيروس يف رشع عباسلا
 رخاوأ اودتما مهنإ لب .بلحو ةروطنيعو «توريبو سلبارطو ءاديصو قشمد

 .اوماقأو 2«م1587 ةنس يف «ةيريشبت ةثعب اهيف اوسسأف «نيدرام ىلإ نرقلا

 .20اهيف اوظعو ةسينك اهيف

 «نييشوبكلاو نييعوسيلاو ناكسيسنرفلا نيرشبملا ىلع رمألا رصتقي ملو
 لئاوأو ءرشع سداسلا نرقلا رخاوأ يف نييلمركلا ةفئاط كلذك تشعتنا امنإو

 ةنس يف رشع سماخلا يروغيرغ ابابلا ًاشنأ نأ دعب |مهيسالو ,رشع عباسلا

 «ةيريشبتلا تاثعبلا ميظنت ىلإ فدهي ناك يذلا «ةياعدلا عمجملا مم

 ءامور ةسينك نع نيلصفنملا ةداعإ لجأ نم كرتشملا حافكلاو اهترادإو

 ةيروس ىلإ اوداع مهنإف اذلو . يكيلوثاكلا بهذملا ىلإ ناتستوربلا نيقطرهملاو

 ًاردان الإ نوميقي ال مهلعج ام ءلظمو ًاديعب ناك تيبلا اذه نأ ىلإ ؛ويفراد» ريشي )١(

 نم ئدم عسوأ لمع مهيلسرمل ناك ثيح لبجلا يف مهتقو مظعم نولقنتي مهف هيف

 . توريب
 ا5أ0. 8 :5 1١!

 ًاسوتحتم اعفاذنو يوفق ارمأ قوونطو ةبروأ يف لفون بأ تيص نويعوسيلا عاذأ دقل (؟)

 هل لسرأ ابابلا نأ ىتح «ةياعدلا عمجتو ابابلا ىلإ هنع اوثدحتو ةيكيلوثاكلا نع

 . « 5ةاهناط تنوك» بقل عم «يبهذلا زامهملا سراف ةفئاط» ديلقت
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 مو .ةيبيلصلا بورحلا دعب اهنم اودرط دق اوناك نأ دعب. 2ما15011/ ةنس يف

 اوماقأ لب «لوألا مهرقم ناك يذلا لمركلا لبج يف رمألا ءىداب يف اوميقي

 نمو .(©>مهتنبهر نم ينابسإ لسرم م1071 ةنس يف اهءاج يتلا بلح يف

 رام ريد هانكسل ةنراوملا هاطعأف :(0يدنلوه ٍلمرك نانبل ىلإ لقتنا بلح

 رخآ يلمرك ىتأ مث هزرألا ةباغ نم ةبرقم ىلع «يرشب راوج يف .عاشيلإ
 نم مهنم نودفاولا هيف لزني لزنم مهل ناكو .«0اهيف ماقأو «سلبارط ىلإ

 اذه مهرقم نم اوبحسنا دق اوناكو . يسيئرلا مهريد مه ثيح لمركلا لبج

 يف فوهك يف اوماقأ ثيح ءافيحف اكع ىلإ اولقتناو مهل نابرعلا ةقياض
 يف نيرفاسملا نكسل ةصصخملا فرغلا نم ةفرغب مهظافتحا عم «ءانيملا

 2ما١551١ ةنس يف (ويفراد» رجاتلا مهل طسوت دقلو ,(9مهنؤم ظفحل ءناخلاا

 نويلمركلا عفدو  هتطاسوتلبقدقو , مهريد ىلإ ةدوعلل , يابارطلآ نمريمألا ىدل

 ناكو .«عاقبلا هذه يف ةماقإلاب عتمتلل ءاهعفد اوداتعا يتلا ةيونسلا ةيزجلا

 اهادحإ ,رخصلا يف ةروفحم رجح سمح نم ًافلؤم لمركلا لبج يف مهريد
 رجح امأ .ريدلا نامجرتل ةثلاثلاو .سادقألا سدق ةيناثلاو ءريدلا ةسينك

 برستي رون الو .ةضفخنمو ةقيض يهو .ةماقتسالا سفن نلعف «نابهرلا

 عستتو رخصلا يف ىرخألا يه ةروفحم معطملا ةدضنمو .باوبألا نم الإ اهيلإ
 .©ذيبنلا نوبرشي الو ,محللا نوقوذي ال نويلمركلاو . صاخشأ ةرشعل

 تايلاج رشع عباسلا نرقلا يف ماشلا دالب ىلإ دفاوت دق هنأ ىري اذكهو

  اهفادهأف . ةهاشتم اهابعأو اهفادهأ نأ الإ مظنلاو ءامسألا ةددعتم ةينيد

 )١( ص ربوهلتسير ١ - ص طابرلا نع القن *48 .
 ص ربولهتسير (؟)  -14١ص 555.

 .4 ص - ربوهلتسيز (")
 (4) 2'ةصياونال, !!. 8:11 ٠ قفز

 (5) اطال. ١|! هم: 312 - 4 . قنط

 (8) طاف لا 8:30 03(
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 ديحوتو .تنافيللا ناكس نيب يكيلوثاكلا بهذملا رشن يه - ًاقباس انركذ امك
 هذه ىلإ ةيناتستوربلا ةقطرهلا برست عنمو ؛ةمور ةسينك عم ةيقرشلا سئانكلا
 نكامألا زكرم ةيروس يف ةصاخبو «قرشلا يف ةبروأ مدق تيبثتو .ةقطنملا
 روصعلا يف اهراظنأ ىمرمو «يضاملا ف نييبيلصلا عمطمو «ةيحيسملا ةسدقملا

 مهطابترا نم مغرلا ىلع ؛نيرشبملا ءالؤه مظعم يمحي ناكو .ةثيدحلا
 ىلع رشع عبارلا سيول اهكلم ذخأ دقف .ةسنرف «يوبابلا ةياعدلا عمجمب
 ءاهنم ةيسنرفلا تاثعبلا ةيمنتو ءاهتيامحو اهتدعاسمو ءاهب ماهتهالا ةمهم هقتاع
 قلطأ نأب نييعوسيلا كلذك هب طبري نأ لواح هنإ لب «نييشوبكلا ةصاخبو
 اًنعد نييسنرفلا لصانقلا رثكأو .تنافيللا ين نييكلا ا ةنهنكلا مسا مهيلع

 يلع سين ني كل رتاكلا بهذملا قاععإ ةراسل امنووأ ور رشملا كرفت
 ةلماك تاونس يناهث لمع يذلا :©0ةكيب اوسنارف» لصنقلا ناك تاذلاب
 طاسوألا يف يعوسيلاو يشوبكلا ريشبتلا طيشنت ىلع «(م156-1550؟)

 نيتمتل دب لمع اك .ءايتنابا بيض لخادتو لب تيقرحلا ةيحتبملا
 بئان لفون يبأ نييعت يف لوألا لضفلا عجري هيلإو «ةنراوملا عم طباورلا
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 صلختتف «مهتاياغ ىلإ لوصولل نورشبملا اهعبتا يتلا لئاسولا امأ

 - :ةيتآلا رومألاب

 )١( ص ربوهلتسير ١7 _ 1# .
 0 - 1107 بلح يف الصنق ادغو .ما15155 ةنس نويل يف «ةكيب اوسنارف» دلو

 ًانارطم ميس كلذ دعبو ءًأريصق ًانمز ةسنرف يف ماقأو ءانهاك راص مث ءماككا
 ةنس' لبان لع الوسر ًانئان يمسو .ىرغصلا ةيسأ يف ةيرصيق ةنيدم ىلع ًايرخف

 ةنس ناذمه يف تامو .«سراف يف ةسنرف ريفس هسفن تقولا يف ناكو ءماكالف

 هنع لاق نأب هدو ويفراد» هنع بتك دقلو .ةسنرف ىلإ ًادئاع ناك منيب ما

 . تاغللا نقتيو «ًالداعو اهئاح ناكو .هكيلمو هبر ةمدخ يف اف الجر ناك هنإ»

 ةنس اهعاب ةكيب نأ الإ «بلح ةيلصنق ثلث كلميو ءًايفريص هوبأ ناكو .ةيقرشلا
 ش .(ما8
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 نايرسلاو ءنمرألاو مورلا يهو «ةيقرشلا ةيحيسملا تائفلا نيب ظعولا - :الوأ
 قانتعاو «ةيوبابلا ةسينكلا عم داحتالا ىلإ مهتوعدو «ةرطاسنلاو ةنراوم او

 لسرت تناك ةيريشبتلا تاثعبلا عيمج نإف مث نمو ..ةينيدلا اهرئاعشو اهئدابم

 مهرثكأو «ةغل مهغلبأو «ةسامحو ًاعروو قت اهاجر لضفأ ضرغلا اذه

 «ةيقرشلا تاغللا نوديجي نمم مهيقتنت اك .ةفرعمو الع مهقمعأو ءاريثأت

 بواجتلا نوكيف ءمهتغلب ناكسلا اوبطاخيل «ةيكرتلاو ةيبرعلاو ةينايرسلاك .

 ةريغصلا سئانكلا يف يرجي يهيجوتلا ظعولا اذه ناكو . ىدجأ لمعلاو ىوقأ

 نيعأ نع اهوفخأو «مهتماقإ لاحم يف وأ « مهتريدأ يف نورشبملا اهماقأ يلا

 ةماقإب نوحمسي ال نيملسملا نأ فورعملا نمف .ةمكاحلا تاطلسلاو كلاما

 «ةيلصنقلا سئانكلا يف مهظعاوم نوقلي اوناك مهنأ وأ .ةديدج ةماع سئ

 ةيندملا تايلاجلا بناج ىلإ «نييقرشلا ا نضشي ايمو 0 فيج

طيسب انإو « مزلي اب ةدوزم وأ ةمخف سئانكلا هذه نكت مو . ةيبروألا
 ' ةريقفو ة

 نأ ظحاليو . اهسفن ةيقرشلا سئانكلا ىلإ نولقتتي اوناك وأ «()ةماع ةروصب

 ظعول اضاخخ افاظت تعضو دق ؛ (سايلا براق بلح يف ةنراوملا ةسينك

 « نييشوبكلل مث « نييعوسيلل أ ًاعوبسأف ًاعوبسأ نوكي ثيحب « نيرشبملا

 رثكأ مودي يريشبتلا ظعولا ناكو .2”نييلمركلل ًاعبارو «ناكسيسنرفلل مث

 نيب محالتلاو ةدحولا ىلإ  ًاقباس ركذ امك - ىعدي هيفو ةرم لك يف ةعاس نم

 يتلا ةينامورلا ةسينكلا ةمظعو ءابابلل عوضخ او ةسينكلا ةدحوو «نييحيسملا

 نيرثعبملا اهدالوأ ةرايزل ضرألا ءاحنأ عيمج ىلإ ةفقاسأ» لسرت

 تلا د رع

 .(1) ال, 2'ةصياوناع, ا/أ 5:1 - 2 - ةطقتلوع - ةهدنرج م:4 0ع(

يف ةيلصنقلا ةسيئكلا نيري نأ ويفراد لواح دقو
 فقسألا هيلع سلجي شرعب بلح 

حيسملا اهيلع سفانتيو ممألا عيمج اهرضحت يتلا .داليملا ديع تاولص ءانثأ
 امك «نوي

م ضيبألا (ريرجلا) ناتاسلاب' اهتفرحزي ماق
 مادرتون يتفئاطل ءارضحخو مارح نايلص ع

 ماه. صم: 545.207 .نييرازاعللاو لمركلا لبج

 . (يلوبوكرام ينوط) ةقيثو نع القن 19 ص ١ سس نع ةيخيرات قئاثو (1)
 (3) 0'ةصاوسع. الا, مم: وج - وه 7 ف
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 تناك اهيف ةفاطإلاو ؛ةينيدلا رئاعشلا ةماقإ نأ ديكأتلا يرورضلا نمو

 شيتفتلاب موقت تناك يتلا «ةيكرتلا تاطلسلا عم ًانايحأ تامادظصا لاجم

 نوؤجلي اوناك مهنإف اذلو «نيرشبملا نيدلا لاجر ةماقإ رقم يف ىرخأو ةنوأ نيب
 .ناردجلا يف ةعرسب اهؤافخإ نكمي يتلا ,ةكرحتملا تايلصملا ىلإ انركذ اك
 صصخملا اهرودب اهتاولصب موقت ةفئاط لك تناك ةيلصنقلا'سئانكلا يفو

 ءىداب يف يرجي ال ناك الثم بلحب ةيسنرفلا ةيلصنقلا ةسينكلا يفف .اهل
 كرتشيو «ةيسنرفلا ةمألا ءاضعأ اهرضحي «مويلا يف ةدحاو ةالص ىوس رمألا

 عمو «ٍلمركو يعوسيو يشوبكو .لصنقلا سق وه دحاو يناكسيسنرف اهيف
 . نيدلا لاجر نم ةينامث ناك مهعومجمف «(كييال) يناملع خأ مهنم دحاو لك
 رخاوأ يف هنأ الإ .مهفرغ يف اهنورجي اوناكف «ةيحابصلا ءالؤه تاولص امأ
 نأو « مهتاولص اولتري نأ مهعيمج دارأو , مهددع دادزا ءرشع عباسلا نرقلا

 .ةيكرتلا تاطلسلا نم تارم ةدع اوئجوفف ىدلبلا يحيسم مييدل اولبقتسي

 ةسينكلا ىلإ نوتأي اوذخأ مث نمو .مهيلع تامارغ ضرف ىلإ ىدأ امم
 نم ةسواسق (5) بلح يف ناك امل نكلو .ةصاخلا مهتاولص ةماقإل ةيلصنقلا

 نم (4) و «نييشوبكلا نم (4) و «نييعوسيلا نم (5) و (2ناكسيسنرفلا
 «قيرف لكل كيياللا ةوخألا نم نينثا عم ,م١٠158 ةنس يف «نييلمركلا
 «ليللا فصتنم يف مهتالصب ءالؤه أدتبا ام اذإف . (758) ىلإ لصو ددعلا نإف

 (ويفراد» ررق اذهلو .يلاتلا مويلا رهظ نم ةيناثلا لبق اهنم نوهتني ال اوناك مهنإف

 ىلع لطي ال ناكم يف هراتخا دقو «عيمجلل ةسينك ىلإ ناخلا يف زيلهد ليوحت
 «راجتلاو نييعوسيلاو لصنقلا فرغب طاحم امنإو «ةحابلا وأ دجسملا وأ قوسلا

 .(«)2ةجنرفلا نم الإ نوعمسي الو ,مهلمع يف مهو نورشبملا ىري ال ىتح

 : تسسخشسل تيوس سيت سا يوشتسا الصك بتكلم لد هلال معمم كاهوش همم تفتت دل طولا

 ليوحت ذنم ةيسنرفلا ةيلصنقلا ةسينكلا يف مهتالص ةماقإب ناكسيسنرفلل حمس دقل (1)
 كلذ ناكو غةيدناك برح ءدب دلع م4 ةئس ف دجسم ىلإ ةقدانبلا ةسيئك

 2" ممباوناكب الا 8: 4 ظ : ةديرف كللع ع قنا“

 (2) اطتف, الإ مهي 74 -5 )00

 م



 دقف « ةيناثعلا ةلودلا ف اهب حومسم ريغ سارجألا عرق ةداع تناك الو

 ,« ©هووواو ةشيخشخلا» ةادأ نومدختسي كام اديص يف نويشوبكلا ناك

 عوبسألا نم ةريخألا مايألا يف ةسنرف يف اهنومدختسي اوناك يتلا ةادألا سفن يأ
 نم ةعطق نوبرضيف .نويلبحلا امأ .ةالصلا تقوب سانلا مالعإل ءسدقملا:

 باب مامأ نودغيو نوحوري نويعوسيلا انيب «مهذفاون بشخ ىلع بشخلا
 ,(0سانلا عمجتي ىتح « مهينكسم

 ,ماشلا دالب تالاكسإ يف ةماع ةينيتال ةسينك أشنت مل هنأ ركذ امم حضتبو

 ناك ةديدجلا سئانكلا ةماقإ نأل ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف
 تنسحت امدنع تعاطتسا ةسنرف نأ انيأر اننأ الإ .ةينامثعلا ةلودلا يف ًاعونمم
 ةنس يف لصحت نأ .رشع عباسلا نرقلا رخاوأ «ةيناثعلا ةلودلا عم اهتاقالع

 .©”بلح يف ةسينك ةماقإب حيرصت ىلع م5

 لب «سئانكلا يف ظعولاب نويبروألا نوينيدلا نورشبملا فتكي مل - :ًايناث
 «قرطلا ىتشب مهغم نوبرقتيو ٠ مهتويب يف دالبلا ّيحيسم نوروزي اوناك مهنإ
 تاقادص كلذب أشنتف .ةدعاسملاو ةنوعملا ميدقتل اوتأ مهنأ مه نورهظيو

 «قيرطلا اذه اوراتخا دقل عقاولا يفو .ةينيد تاطابترا ىلإ ًايجيردت يدؤت
 نييقرشلا نييحيسملا نألو ءًأرثأ ماعلا ظعولا نم قمعأ ةيدرفلا تالصلا نأل
 ًابيصخ ًاعترم اودجوو . ةئراوملا مهللا ادعام .سادقلا نورضحي ام ًاردان اوناك
 نوزكري اوناكو . ندملا فلتخم يف ةيحيسملا ءايحألا يفو .هارقو نانبل لبج يف

 (0) طاق. |, م: 22 4 ْ ١

 (2) نوم الاا. من وم ش

 نزخملا لامعتسا يف ناكسيسنرفلا ءابآلل ماعلا اذه يف حمس هنأ اقباس انرشأ دقلو

 يف مهتسينك ةداعإ مهل زيجأ امك :تادابعلا اهيف نوميقي «ةسينك جنرفلا نان يف

 ص "7 ج بلح خيرات يف بهذلا رهن) يف يزغلا ركذيو .بلح يف ينابيشلا نا
 اهب لصتيو .فاطلا ناخ يقرش يف اهب ةصاخ- ةسينك تنب ةنبهرلا هله نأب م١

 نم مهل رهظ مث .(م18*ه) ه١ ةنس يف اهسيسأتب ءىدتبا دقو . ميظع ريد

 .(م141) ه٠79١ ةنس يف هيلإ اوداع مث لمعلا نع اوفقوف «مهضراع
00 1 



 ءام ةفئاطل ةيفقسألا يسرك رغش اذإ ىتح ءهسفن سوريلكإلا ىلع مهدوهج

 ناك مهفده نأ يأ «سوريلكإلا اذه نم كلثكت نم هيلع نوعضي مهنإف

 .لاجر نيب ءامور ةسينكب طبترم يكيلوثاك قيرف نيوكت ىلوألا ةجردلا يف
 ةيكرطبلل مهنم دحاو باختنا نامضل ثيثحلا يعسلا مث ,ةفئاط لك سوريلكإ

 .()ةينيدلا ةعاجلا لك هديؤت ال.باختنالا نأ نم مغرلا ىلع «ةرغاشلا

 «ةريبك ةيرحب اولمعو ءرامضملا اذه يف نيرشبملا نيدلا لاجر طاشن دتشا دقلو

 .لودلا لصانق لاب قلقأ امم . يكيلوثاك يحيسم طسو يف اوناك ول اك

 مدعو نيرشبملا ةسامح ىلع جاجتحالا ىلإ مهاعدو «ةسنرف ةصاخبو

 .(9مهتيور

 املاط ؛تاهيجوتلاو تارايزلا كلتب ًاريثك ةمتهم ةينامثعلا ةلودلا .نكت لو
 هذه نورشبملا كردأ دقو .نيملسملا ا نييحيسملا اهاياعر راطإ ين يرجت اهنأ

 الأو «نيملسملا اوبرقي الأب اوحصنف .لصانقلاو كولملا كلذكو .ةيحانلا

 رصبتو ةيوربو ًارسو ًايدارفإ امنإو ءًايعاج نيدلا نع ليوحتلا نوكي
 ةيلمع ةجيتن ةفئاط لك طسو يف دلوت يذلا ماسقنالا نأ الإ .©0بقاوعلاب

 ةروطخب رعشت اهالعج هل ةيقرشلا.ةينيدلا فئاوطلا ءاسؤر هبنتو «هذه ريشبتلا

 نوسحي اوذخأ نيذلا ءالؤه نييقرشلا نييحورلا ءاسؤرلا نأ اميسالو ءرمألا

 لعب ادخلو مهنم مهقرسيو .مهاياعر نيب لغلغتي نييبروألا نيرشبملا ذوفنب

 يحيسم عاضخإ وه نيرشبملا ءالؤه فده نأ ةمكاحلا ةلودلل اونيب دق ءدحاو

 فدبم وه ىراصنلا تويب مهلوخد نإو «ناطلسلا ودع ابابلا ةطلسل دلبلا

 عم قافتالاب ةينابثعلا ةلودلا تردصأ ءاذه مامأو .«9مهتايتفو مهئاسن ةيؤر

 نايرسلاو مورلا لزانم لوخد نم نيرشبملا عنمت رماوأ «.زييقرشلا ةفقاسألا

 (1) 6اطط 8 8مروبورر, ىدرأ ||, 88: 245 - 6 )ع(

 (2) مع 21, 8.177. 20. ةلواومطبوه 9 )0

 (3) 2, 06 88نوهق. |. 5 1 2 : ٠

 * (4) 0'ةمياوسع /1. 2: 4 ااا ا ش 63
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 سئانكلا ىلإ باهذلا نييقرشلا نييحيسملا ىلع رظحت (ىك .2)مهسئانكو
 .(9ةينيتاللا

 ,مهيلإ يلاهألا ةلامتسال ةليسوك ميلعتلا ىلإ كلذك نورشبملا أجل دقل  :ًاثلاث
 .لافطألا ميلعتل سرادملا تايلاسرإلا تأشنأ اذكهو . مهئارآ ثيو

 ءانبأ ةصاخب اهيف نوملعي «ةريغص سرادم نانبل يف اوسسأ نويشوبكلاف
 ةيلاطيإلاو ةيسنرفلا «ةباتكلاو ةءارقلا ءىدابمو ,.نيدلا لوصأ ةنراوملا

 بتك دقلو . سدقلا ةئيدم يف ناكسيسنرفلا كلذ ىلإ مهقبس دقو . ةينيتاللاو

 سيئر ىلإ «م1577١ ةنس -ويلوي -زومت لوأ يف ««يلبمرت ود فيزوج» بألا
 رخف ريمألا اضرب «توريب يف ةيكريلكإ ةسردم ةماقإب هئبني «ةياعدلا عمجم

 سيسأت ىلع مزع دقو .0 ةنراوملا مهتمدقم يفو «ىراصنلا عيمجو نيدلا
 مهنم نانثا «نابهر ةعبرأ ةياغلا هذهل لسرأ هنأو .كلذك نيينالعلل ةسردم

 ةعبطم ةسردملا هذه ىلإ فيضي نأ ىلع اًمصم ناكو . ةيئيتاللا ةغللا ناقذحي

 دكي مل نكلو .قرشملا عيمج يف «ةيقرشلا تاغللاب بدألاو نيدلا بتك رشنل
 يناثلا ينعملا نيدلا رخف ريمألا ىلع يفق ىتح رومألا هذه ذيفنتب عرشي

 :(؟)اهم مهطاحأ يتلا ةياحلا نويشوبكلا دقفف

 يف يميلعتلا طاشنلا نييشوبكلا عم اوعبات مهنإف ,نويعوسيلا ءاج الو
 ةليسولا وه ميلعتلا نأ ذإ 0 | اهيف مهل ناك ىلا ىرقلاو ندملا عيبج

 عيمج بذل .ةبروأ يف نييعوسيلا ةيعمج اهتذختا يتلا ؛ةديدجلا ةيرصعلا
 نأ نذإ يعيبطلا نمف .ةيناتستوربلا نم اهتيامحو ؛اهيلإ تائفلاو رصانعلا

 «نييشوبكلا مهك اهمه ناكو .ةيروس يف يريشبتلا اهلمع يف اهمدختست

 موقتف هيلع تبرتو . يكيلوثاكلا بهذملا تعو ,نيدلا لاجر نم ةئف جيرخت
 .نيينطولا نم اهنأل ءربكأ امل عايصنالا نوكيو ءهيلإ ةوعدلاب اهرودب يه

 0١ ( 5:52 2ملك عج. 8 176.12 لالاوغ 1696 - 2'ةهياهاس« الا. )2( ,)0(
 مزواماطابطور: ( هم عممممتو ). 8119 :85 ص - ريوهلتسير (*)
 ش 2000 .85 ص - ريوهلتسير ()
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 ما51*١ ةنس يف ةسردم يعوسيلا « ©دوالام وريك» بألا حتف فادهألا هذهبو

 )١5( دعب تقلغأ اهنأ الإ مورلا ةسينك راوجبو بلح يف ةديدجلا يح يف

 يف تقلغأ اك ««اهل ةيناثعلا تاطلسلاو يقرشلا تونهكلا ةمواقمل ءارهش

 نع نثني مل بألا كاذ نأ الإ .©0نييعوسيلاو نييشوبكلا سئانك ماعلا سفن

 . (9ةباتكلاو ةءارقلا ءىدابم 7 ةنراوملاو مورلا ثادحأ ملعي ذخأ لب ءهلمع

 سسأ هنإف «نانبل ىلإ يعوسيلا «رايل» بألا لوصو دنع م565١ ةنس فو

 ةريغصلا سرادملا نم ددع ءاشنإ كلذ عبتو .(«؟ريهشلا ةروطنيع دهعم اهيف

 ةئبهرلا لوخد ىلع مهمالط نم نيبيانلا نوعجشي اوناكو .ىرقلا فلتغ يف
 رصتقي مو .«*ينطولا سوريلكإلا فوفص ىلإ مهذوفن دمل ىثم ةليسو هذهو
 فوقع يف 'ميلعتلا سن اوعس:انإو: «قيكيلل سراذم هاهنا لعب يلم
 ةيعمج ءاشنإ ىلع «م٠1717 ةنس يف الثم نويشوبكلا عجشف .تانبلا

 عبسلا ىلع ديزيل اهئاضعأ ددع نكي مو « مهترادإ تحت ا تا

 ميلعتب نهرودب نمقيل « ءاهيلع تايتفلا نم ددع تفاهم مث .رمألا ءىداب يف

 . ”تايرخأ تايتف

 تاغللاو ةينيدلا رومألا ىلع ًارصتقم رمألا ءىداب يف ميلعتلا ناك دقلو

 ,ىدجأو ربكأ نوكي مهطوح فافتلالا نأ اوكردأ نيرشبملا نأ الإ ,ةيبررألا

 عرشو «هب اوذخأ ام اذهو . ةيرصعلا مولعلاو ءاهبادآو ةيبرعلا ةغللا اوملعول

 «ةفرعمو ملع اذ ناك نم الإ نيرشبملا نم ةيروس ىلإ لسري ال ةياعدلا عمجم

 نإ لب .ةميدقلا ةينايرسلاو ةيكرتلاو ةيبرعلا ءاهيف ةلوادتملا تاغللا نقتيو

 تاثعبلل ماعلا ليكولا ىلع راشأ ةيعوسيلا ةيريشبتلا تاثعبلل ىلعألا بألا

 )١( دلجم طابر ١ ص  - "8١ج بلح نع ةيخيرات قئاثو ريدصت ١ ص ١١.

 وا تاو :لتوت ريدصت - 4/87 ص ١" دلجم طابر )١(

 . 075 ص ؟” ج بهذلا ربغ- يرغلا (5)

 ..85 ص ريوهلتسير (4)
 ئغوشبلا ريهشلا كرابم سرطب بألا لثم (ه)

 ال ا جرام قئاو ريدصت - ه١٠ ص ١ دلجم  طابر (5)

 معلا



 لميي الأو .دالبلا تاغل تاثعبلا لاجر ميلعت ةرورض .قرشلا يف ةيريشبتلا

 .(7مهيف زيثأتلا نكمي « قرشلا ين نمرألا نم ةريبك دادعأ كانهف «ةينمرألا

 يف ةيبروألا تانبهرلل ةيميلعتلا ةسايسلا هذبم اوبحر دق ةنراوملا ناكاذإو

 فئاوطلا ةيقب نإف ءابابلا نم اهبلطب نيئدابلا مه اوناك مهنأ ىتح ءةيروس
 كرطب ردصأو ءاهتبراحمب تذخأف ءاهتاعامج ىلع اهتروطخب ترعش ةينيدلا
  اهدالوأ لاسرإ نم اهعنمي هتيعر ىلإ ارمأ م١154 ةنس يف قشمد يف مورلا
 بلحو قشمد يف 2«م11/77 ةنس يف عزو هنإ لب .(2نيرشبملا سرادم ىلإ

 نوكي نأ ناطلسلا اياعر ىلع رظحي .يناطلس رمأ «ةيسيئرلا ةيروس ندمو
 .© ملعتلاو ملعلا ةجحب «نيتاللا نيرشبملاب لاصتا يأ مهل

 حتفو تويبلا يف تارايزلاو «سئانكلا يف داشرإلاو ظعولا بناج ىلإ - :ًاعبار
 كلمو ةمور يف ابابلا عم قافتالاب نولمعي اوناك ءالؤه نإف ؛ ميلعتلل سرادملا
 ةديقعلا باحصأ نم ريخلا مهيف نومسوتي نم ضعب لاسرإ ىلع «ةسنرف

 ةساردلا ةعباتمل «سيراب وأ «ةمور ىلإ نييقرشلا نييحيسملا نم ةديدجلا
 ةسردم سسأ دق رشع ثلاثلا يروغي غ ابابلا نأ فيك انيأر اننإ لب . كانه
 «نيرشعلا نع مهددع داز امدنع .ءم1684 ةنس يف .؛ةمور يف ةنراوملل

 دعب اهيف اهيلع فقوأو ءاهل الخد سماخلا سوتسكيس ابابلا بتر فيكو
 اوناكو «ةنراوملا نم ريثك ةسردملا هذه يف ىبرت دقو .(9هتورث افارك لانيدركلا
 ,ةثيدحلا روصعلا يف برغلا دالب يف قرشلا فراعم رشنل. نيقابسلا نم
 ةيبرغلا ةراضحلا ءىدابم رشن ىلع هنم ةئف تلمع اك .هخيراتو هتاغل ةصاخحيو

 1) 5" مصراوي. الا, 5: 3 : 1 20 (1)

 2) اطاو. الا. 5: 2 : ش ةهز

 3) 6080165 - 8هابال. 5: 6 1 ةف)

 يروقاعلا قالش نب هللا.رصن سقلا ىدهأ ,رشع عباسلا نرقلا فصتنم يلاوجو (4)
 ةئيدم يف هتفئاط دالوأل ةسردم رامعل هّبيورث ءاهيف شاع يذلاو .ةمور يف ىبرم ا

 7 "مم" ص .ةنمزألا خيرات  يبيودلا .ةمور ةسردمل ةهباشم سسأ ىلع «انيفار»
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 قيطتاتطت دي يرو لطم تتطتشتبم هجن جيتتطاتمل ع 56 0008 د

 يف ةيركف مومس نم هتلمح ام انايحأو .فراعم نم هتبستكا امو «ةثيدحلا

 | .اهيلإ اهتدوع دنع ةيروس

 يف لخادتلا رمألا ءىداب يف اولواحي مل نيذلا .مهسفنأ زيلكنإلا نإ لب
 فئاوطلا دالوأ ميلعت يف ابابلا جبن اوجهني نأ يف اوركف «ةينيدلا يحاونلا
 ملعتي ةيكريلكإ ةسردم دروفسكأ يف اوسسأ نأ ناكف .مهدالب يف ةيقرشلا

 نويعوسيلا يشخ دقلو ,")ةبقاثلا لوقعلا يوذ «مورلا نم ابلاط )7١( اهيف
 نم 107 هد بألا» ضرعف ءمهتذمالت ريخ ناتستوربلا مهبلسي نأ

 نويقرش ثادحأ اهيف فقثي ةسردم ةيليسرم يف سسؤت نأ «هئاسؤر ىلع ريمزأ
 وأ ةفقاسأ لبقتسملا يف اونوكيل ,يكيلوثاكلا ناويإلا ىلع مهرافظأ ةموعن لنم
 نونوكي» هتاذ تقولا يفو «©2ةذفان ةملك مهل رسأ الاد «قرشلا يف ةنهك
 نأ «نارتراشنوب» ىأر اذه هاجتو .©2(ةسنرف بحو كلملل ءافو اهلك ًابولق

 فئاوطلا نم ةفئاط لك نم لافطأ يلا ةسردم يف ملعي

 نايرسلاو مورلاو نمرألا رسأ رهشأ نم كافط (١1؟ 0 «عبرألا ةيقرشلا

 1 كلم كلذب اوعجارو ,مهمسا لافغإ نم ةنراوملا رعذو .«©طبقلاو
 جوحأ مهأل ءعدبلا باحصأ نم ةبلطلا نوكي نأ رثآ كلملا نأ مهباجأف
 1 يتأيو 00 ا مهدعوو . :ميسوريسلا نأ دل

 بسحب ب مهتجاحل ربكأ ا .اةدعوب العقرب كقو مهب

 ةرشع ناك ةبلطلا ءالؤه ددع نأ ركذ دقو .رثكأ ةيادهل  نييسنرفلا داقتعا

 نم مغرلا ىلعو .«نمرألا نم ةثالثو مورلا نم ةعبس 2م١/11© ةنس يف

 )١( ص -ربوهلتسير 1١١.
 . 12ص ربوهلتسير ريدصت .577 ص ١ ج طابر (9)

 ..ةينابلا لئاسرلا نع ًالقن 17١ ص - نبوهلتسير (9)
 .١17ص ربوهلتسير ريدصُت . 575 .574 ص ١ دلجم  طابر (54)
 هناونع ًالاقم بتك يذلا :«نوسام كيردرف» نع ًالقن 17١« ص ربوهلتسير (0)

 ءابآلا نأ هيف نيبو يامححا ةنس لوليأ ٠١ يف «نادنوبسروكلا يف هةغللا ثادحأ

 ب نم ًابلاط )١7( ل ًابتار )١7( نييعتل م١٠7١ ةنس يف نوعسي اوناك نييعوسبلا
.89 



 كولس نأ نم مغرلا 6 «نوضرمي اوناكف : ميتايدفت ُْق اترثأ ةشحولاو

 .ةمئاق تلظ جراخلا ىلإ دافيإلا ةيلمع نإف هنع ًايضرم نكي مل مهضعب

 الإ ةليسو كرتت ل ةفلتخملا ةيريشبتلا فئاوطلا نإ لوقلا ةرفصو

 نم مغرلا ىلع ءاهفادهأ ىلإ لوصولل هتقرطو الإ ًاباب الو ءاهتمدختساو
 ءاسؤر كسمتو «دالبلا ةغلب مهلهجك ءاهدارفأ اهاقال ىتلا تابوعصلا

 قيرط نع «ةيناثعلا تاطلسلا اهي مهتديأ ,مهيلع ًابرح اورهشأ مهنأ ىتح
 نيرشبملا هتدراطم قيرط نع هسفن بعشلاو .ةيناطلسلا ماكحألاو تانامرفلا

 ةسنرف نأو |ميسال «مهتانق نم نلت مل تابقعلا هذه عيمج نأ الإ . مهتاداشرإو

 ةسايسلا : اهوا قي قكشل امك مهعفدتو مهاطخ معدت .مهءارو تناك

 نويع يف مهسفنأ اورهظيل اوعسو ,يريشبتلا مهطاشن اوعباتف . مهتطاسوب
 اوناك مث نمو ىطقف هللا هجول نافتب نولمعي مهخأ نييقرشلا نييحيسملا

 ىلع ليئضلا مهداز نيلماح نانبل لبج نوفوطي «ةطيسبلا مهءاوثأب نودهاشي

 .ءاوسلا ىلع رقلاو رح لا يف .بتكلاو باشعألاو ةيودألا ضعب عم . مهررهظ

 ينيدلاو يملعلا نوعلاو ؛لباقم نودب اهبلطي نمل ةيبطلا ةدعاسملا نومدقي .
 ةحفاكمل نوعفدني اوناك ثيح .نوعاطلا راشتنا ءانثأ مهرمأ رهتش . هاناجم

 نودو ,ىودع نم مهبيصي نأ نكمي ام ىلإ رظن انودو «مهاوق 1 ءايولا
 قيرف طقس املك اوناكو «ةينيدلا فئاوطلا فلتخم نيب ةلماعملا يف قيرفت يأ

 .للملا فلتخم نمو ءاهنوريدي اوناك يتلا «ريبكلا سيول» ةسردم يف نوسردي «قرشلا 6

 طابرلا نع نعو ل تن ل ل 417 ص ربوهلتسير )١(

 57١. ص ١ دلجي

 يملا اة يماع يف نوعاطلا راشتنا ءانثأ اوليأ دقل (5)

 (2) 8وليهقتن: ماهم , ثنا قهأمأك, ةانزمان؟ةراانأا. 2: 3 1



 يكيلوثاكلا بهذملا نوقنتعي نيذلا نييحيسملا ددع ناكف «ةيناسنإلا مهل معأب

 «ناروب» ركذيو ..عمقلاو عنملا لئاسو لك نم مغرلا ىلع .مايألا عم ديازتي

 ددجلا نيقنتعملا ددع نأب .هنم دمتسا يذلا ردصملا ىلإ ةراشإ نود

 . بلح ىلإ نييعوسيلاو نييشوبكلا لوصو لبقو «م15176 ةنس يف. .ةيكيلوثاكلل
 ةنس يف هنأ ىلإ ريشيف .(هجافوس» امأ .(")اهيف يحيسم )٠٠٠١( ناك
 اذه لصو دقو ,(29لجر (4:0.0) نم رثكأ كيلوثاكلا ددع ناك م

 نم (1718) لباقم )١41417/8(« ىلإ رشع عساتلا نرقلا فصتنم يف ددعلا
 ,00ةلقتسملا ةيقرشلا سئانكلا

 مهراصبأ اودم لب «ةيحيسملا فئاوطلا ىلع مهلّمع نورشبملا رصقي مو
 طيحت يتلا ةيرسلا ببسب «مهئبص نم نيقثاو اونوكي مل مهنكلو .زوردلا ىلإ

 ءراجنس لبج يف نييديزيلا ىلإ مهطاشن اولصوأ كلذكو .«يزردلا بهذملا
 يف ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف « يعوسيلا (الهب ون بألاو حجن ثيح

 .اوقفحأ مهنكلو .دوهيلا نيب لغلغتلا ىلع اولمع اك .(©”مهضعب ةلاتسا

 دونلا ضعب نم برقلاب نوشيعي اوناك نييلمركلا نأ فيك «ويفراد» برغتسيو

 .هيأر بسحب اوناك ءالؤه نأ عم 2 مهريصنت اولواحي مو )2 :ركلا لبج ف

 ,روذجلاو راهثلا نم نوشيعي «نوكسان نودباع مهف .كلذل دادعتسا ىلع -

 .«©دبأ ايندلاب هودهلا الو

 < 0 ااه اج 92 ما 00(

 (2) 5ةل1/ةودأ. قاوم, 8: 208 - هل, عاب 8 177,9 1/3 9 )0,

 (3) 5013وهأ. 2: 208. ةلوأم. - ال. بالو. 5ا8أ15أأ وانه, 58:50 - 1 ةف]ز

 . . تارضاحم  يبرعلا ملاعلا يف ةيبنجألا تاثعبلا طاشن  موطاح نيدلا رون - روتكدلا (4)
 ١.7 ص

 (5) 0'ممياوري الا. م: 4 2(

 9 اطال. ١|! 88: 308 - 5 ه0

 ًايصح نولمعيو «لمركلا لبج فرهك دحأ نونكسيو «أدرف (1) مهددع ناك
 .اهنم نوشيعيو ًالالسو

 ملا



 نكامآلا ةيامحو داشرإلاو ظعولاب نورشبملا نيدلا لاجر فتكي منو
 ةيفخ نوبقاري اوناك لب ,ميلعتلاو «يروألا جيجحلا لبس ريسيتو .ةسدقملا
 وأ ؛يمالسإلا نيدلا مهقانتعا ةيشخ «نيدفاولا نييبرغلا نييحيسملا كلذك

 ةقلح مهغيب ايف نونوكي اوناكو . ةيكيلوثاكلا ريغ رخآ يحيسم بهذم يأ
 «نييحيسملا نييبروألا ىرسألل نوعلا دي دمت ةيروس ءاحنأ عيمج يف ةطبارتم
 وأ «ةيدوبعلا نم اوبرهي وأ ءمهرسأ كفي يك «نيملسملا يديأ يف نيعقاولا

 دوي نم لك ًاضيأ دعاستو .مهدالب ىلإ ةدوعلا لبس مهل رسيتو ءاودتفي
 لوخدل دادعتسا ىلع وه نم لك وا « مهنم يمالسإلا نيدلا نع عوجرلا

 ًاناذآو ةرهاس ًانويع اوناك ةرصتخم ةروصب مهف .00كلذب ددهموأ «نيدلا اذه
 نأ نكمي ام لك ذيفنتل ةعرسب كرحتتو ءرابخألا فقلتتو بقارت ةيغاص'
 . . .اهعف ىشمتي وأ ,ةيريشبتلا اهفادهأ ققحي

 امو .ةمور هب مهدمت ام ىلع مهليومت يف نودمتعي :نورشبملا ناك دقو

 الإ هدوأ هب ميقي ام دجي ال ناك مهضعب نإ لب .تاقدص نم نوعمجي

 نيمأتل تاقدصلا اوبلطي نأ مهيلع ناك ,سلبارط يف نويشوبكلاف . ةبوعصب

 ,ةيكيلوثاكلا ةيبروألا تايلاجلا نم هنوقلتي ام نأل .مهتايح تارورض

 لمركلا لبج يف نويلمركلا ناك امك .«ًاليئثض ناك «ةيسنرفلا ةصاخبو
 بسحب .  29 يابارطريمألا ىلإ ةيزجلا عفدل يرورضلا نم مهسفنأ نومرحي
 كلذكو .. ةيلاملا ةهجولا نم الاح نسحأ اوناكف ,نويعوسيلا امأ مهئاعدأ

 :تاكسيسرفلا

 ةيموكخلا تاطلنسلاب نييبروألا نيرشبملا نيدلا لاجر تاقالع نغ انأ
 هيلع يه امع ةماعلا اهطوطخو اهتعيبط يف جرخت ال يهف ءةيروس يف ةيناثعلا
 ةلودلا تفرتعا ًاينوناقف . ةمكاحلا تاطلسلاو «ةيبروألا ةيندملا تايلالا نيب

 (1) أطال. .|١ 2: 55 - الا. مم 480 - 2 )0(

 (2) طقناوو - ظوري, 8:2 .(9؟9)

 ١)3( 2 مصاول. || 8: 2 ةرفز
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 ١ ين بسسس نيش همم سس بسم سسوس يوسوس / .

 مهب يسم م هس سس قيم نهج تبمنم

 «ةيناكسيسنرفلا ةئبهرلا لثم ءمهضعبل تحمسو مهل اهتيامحب ةينارثعلا

 فارشإلاو « جيجح ا ةياعرو ءةسدقملا نكامألا ضعب ةيكلمب عتمتلا قحب

 ميمرتو «مهسئانكب ةينيدلا رئاعشلا ةماقإب ًايئدبم مه تحرص امك «هنوؤش : ىلع

 لاملا ءاقل «مهتابجاو نم ًاجاواذه نأ ريتعت تناك اهنإ لب « سئانكلا هذه

 «لاومألا ضعبب مهبلاطت تناك اهمأ ال | .(2)جيجحلا نم هنوضاقتي يذلا

 قجنس لوخدل شرق )50٠0( عفدي نأ ةسدقملا ضرألا سراح ىلع ناك دقف

 .ىرخألا فئاوطلا نم لاملا نم ةنيعم تايمك ىضاقتت تناك امك «سدقلا

 «نييلمركلا نإ لب ءاديص يف لاحلا هيلع ناك |ملثم ,ةالصلا مهتماقإ ءاقل

 يف لمركلا لبج ريد عقي يذلا ؛يابارط لآ ىلإ ةيونس ةيزج نوعفدي اوناك
 نأل هنم اودرط «م 1585 ةنس يفو .هيف ةماقإلاب مهل حمسي ىتح « مهضرأ

 يرباع ماعطإ مهيلع ضرفو «ةقباسلا ةيزجلا فعض مهنم بلط ريمألا

 لصنق ةطاسو دعب الإ هيلإ اودوعي مو «رهشأ ةتسل مهريد اوكرتف «ليبسلا

 امك. (9موسرلاو ةيزحلا نم مهيلع بجهوتملا عفدو ««ويفراد»و اديص يف ةسنرف

 رخف طوقس دعب «ةرصانلا يف ناكسيسنرفلا قياض ريمألا اذه سفن نأ

 م «ةيدف عفد دعب الإ هكرتي و ؛عيباسأ ةتس اهيف مهسيئر نجسو «نيدلا

 .لاملا نم ةيمك ةيدأتب الإ سارجألا قيلعتب هل حمسي

 9 كلذ حير ىلإ ةبسنلاب ةينامثعلا ةلودلا تناك دقل ةقيقحلا يفو

 ةماقإب مث .ءةيروس ءاحنأ يف راشتنالاب مهل تحمس دقف «مهعم ةحماستم

 .املاطو «نيملسملا نوبرقي ال اماط ءمهنوؤش يف لخادتت ال تناكو «ةريدألا

 .الو' ءنيلصملا ءاعدتسال ى سارجألا نوعرقي الو «ةديدج سئانك نوميقي ال

 ءادتراب مهل تحمس اهنإ لب :؛ةصاخلا مهتويب يف ًايعامج ةالصلا نوميقي

 ةنوآ نيب مهيلع شيتفتلاب موقت تناك اهنكلو .©ةصاخلا مهتتبهر سبالم

 (1) 8ةموربوت م: 4م 0 : )0(

 (2) 0 محاوسم ا. مم:312-314 00 )2
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 هنأ حضتي انه نمو .اهفارعأو اهتاميلعتل مهنم نيفلاخملا بقاعتو .ىرخأو
 نيبو مهنيب تالصلا نإف «مهل تمسر يتلا دودحلا نوزواجتي ال املاط
 ضعب نم ولختل نكت مل نإو «نامألاو مالسلا اهدوسي ةينامثعلا تاطلسلا
 امم ًاحوضو رثكأ انهوه « مهغيبو اهنيب ينيدلا فالتخالاب روعشلا نأل «رتوتلا

 «نيملسملا ةاضقلا نيبو مهنيب ام ةصاخبو «ةيندملا تايلاحلا نيبو اهنيب وه
 رتوتلا اذهو .رئاعشلا ةماقإو .سئانكلا ميمرت نأشب ةداع مهيلإ عجري نيذلا
  لقأل مزأتت نيفرطلا نيب تاقالعلا تناك دقف ءزاجفنالل مئاد دادعتسا ىلع

 بورحلا ءانثأف .ةءاسإوأ ءام ةفلاخم ةمكاحلا تاطلسلا هنم مشتست ,ثداح

 ىلع ضبقت ةمكاحلا تاطلسلا تناك «ةيبروألا لودلاو ةينامثعلا ةلودلا نيب

 «ةيندملا تايلاحلا عم لعفت تناك املثم « مهيلع قانخلا قي ,نيدلا لاجر
 ءادعأ ىدعأ وهو «ابابلا نوعبتي نيدلا لاجر نأل ع عسو أ قاطن ىلع ًانايخلاو

 .دجسم ىلإ ةسينكلا ليوحت وأ ءدرطلا وأ نجسلا ةبوقعلا تناكو . مالسإلا
 ناك «لاملل ةمكاحلا تاطلسلا بح نكلو .(«7نمزلا نم ةرتفل اهقالغإ وأ
 لباقم «تابوقعلا كلت نع ,ةطاسولاو ةمواسملا قيرط نع «لزانتت اهلعجي
 اهنإف «ةيندملا تايلاحجلا عم فورظلا فلتخم تلغتسا |لثمو .لاملا نم ةيمك

 نييقرشلا نيدلا لاجر نم قيرف نم فرصت ؤس نع مجنت ماعلا نمألل ةلبلب

 . عيمجلا ىلع ةليقثلا اهتامارغ تاطلسلا ضرف ىلإ يدؤت تناك نييبرغلا وأ
 ينايرسلا فقسألا «ةقزوخ» سدقلا قجنس كيب ررق ًالثم م ةنس يفف ْ

 .ةنيدملا يف ةعبرألا ةريدألا باحصأ ددهو ,دجسم ىلإ هتسينك ليوحنو ءاهيف

 ةريصق ةلهم يف مهنم دحاو لك مدقي مل اذإ رمألا سفن مهيلع قبطيس هنأب
 «تاكود )56٠6٠( عمج ةسدقملا ضرألا ريد نكمترو .تاكود )٠١٠٠١(

 ةسنرف |مهيسالو ,لوبنطصا:يف لودلا ءارفس:لخدتو .ىرخألا ةريدألا كلذكو

 ا ناكسيسنرفلا نابهزلا ىلع ضبقلا لثم .ثحبلا ىرجم يف ةديدع ةلثمأ تركذ داقلا (1
 .اهريغو .. . .دجسم ىلإ بلح ةسينك ليوحتو «م16ا1 و /١61 ةنس
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 ءاهئانبل ةداعإ وأ .ةميدق سئانكل ميمرت يأ نأ امك .(')رمألا ةيوستل ةيقدنبلاو

 دب مهمزليو ,ىذألا مهب قحلي ناك ءايلعلا تاطلسلا نم نذإ نود

 ًايفاك ناك ءةجنرفلا تاناخ مامأ ءانبلا راثآ ةيؤر نإ لب .ةيلاملا كما

 اونب مههأب بلح ويشوبك مهتا م4 ةئسا يفف . ةيلاملا ةبوقعلا قيبطتل

 نم ديري ام ىلع لوصحلا نم نكمتي نأ نود ارهش اشابلا مهنجسو «ةسينك

 يسرفلا لصنقلا ربجأ امم ,برضلاب هددهو «رجات ىلع ضبقف ءمهنم لام

 ميمرتب نذألا نولاني اونوكي لو ."هصيلختل شرق (4000) عفد ىلع
 قشبو «لاملا نم ةضورفم ةيمك عفدب الإ «ةريدألا وأ ةميدقلا سئانكلا

 تناك ةيناثعلا تاطلسلا نأ نيبت ثداوحلا ضعب تناك اذإو .©20سفنألا

 ءاعداك ؛نييبروألا نيدلا لاجر صلبب موقتل «ةيهاو ججحبب ًانايحأ عرذتت
 ةرصانلا يف ناكسيسنرفلا نابهرلا نأب 2م117*٠ ةنس يف الثم دفص لماع.

 مهبرشو «ريزنخلا محل مهلكأب ,حيسملا هيف ميقي ناك يذلا ناكلا نوسندي

 ال ثداوحلا ةيقب نإف 22كلذ زيجي يحيسملا نيدلا نأب هملع عم «لذيبنلا

 عيمج نوكلسي عقاولا يف اوناك نييبروألا نيدلا لاجر نأل ينجتلا اذه تبثت

 ةريغص سئانك نونبي اوناكف «ةضورفملا دعاوقلا زواجتو مهمرام قيقحتلالبسلا

 ىلع يلاهألا نوبلؤيو « حيرصت نود ميمرتلاب نوموقيو «نذإ نود «ةيفحخ

 ول امكو «ربكأ ةيرحب اوفرصتل .مههجو يف ةلودلا فقت مل ولف .نيمكاحلا

 ؛ ؛ديشأ ًاعباط يستكت ةينامثعلا ةلودلا ةلماعم تأدب دقو .مهل دالبلا تناك

 (1) هاهممموب ماا, ممن 2-34 )غ0(

 ١)  4اهاثكق لان 0هدقانأ كان © له هاه 0!همطت6, 21 ةم0أ 1654, مه. )2(

 نوردنكسإلا ةسيئك ميمرتب نذإ لجأ نم بلح ملستم عه ةيضرتلا تمت دقل : ةلثمأ 2

 .اشرق 808٠ ةسنرف لصنق عفدي نأب ءاهيف ةسدقملا ضرألا ريدو
 'ةردباونإل, الا, مز: 29 - 4

 هثانب ةداعإ لصنقلا بلط ءاديص ناحخ يف ةيلصنقلا ةسينكلا رادج طوقس دنغ

 شرق )19٠١( عفدب رمألا ىهتناو يليوط تاضوافملا تناكو «يلاولا ضفرف

 طاق. ||. مم: 458 - 5و .نذإلا ىلع لوصحلل

 .45 ص .ةرصانلا خيرات  روصنم دعسأ (4)
 /م“ ل



 فوفص يف هودلو يذلا ماسقنالا تأرو .مهفادهأ امل تفشكت نأ دعب

 ةيناودعلا ةيبيلصلا مهاياونب كشت تذخأو «نييقرشلا نييحيسملا اهاياعر
 صلبلاو تامارغلا ضرفو ءمهتبقارم نم تفعاض اذلو ..ىدملا ةديعبلا
  :امه ناماه نالماع كلذ يف اهدعاسو .مهيلع

 نيبو مهنيب عارصلا مث «نييبروألا نيرشبملا فئاوط نيب بشن يذلا عارصلا
 . يقرشلا سوريلكإلا لاجر

 .نييعوسيلاو ناكسيسنرفلا نيب داح لكشب لثمتيف :لوألا عازنلا امأ
 نيدفاولا نأب .ماشلا دالب ضرأ ىلإ نوقابسلا مهو «لوألا روعش وه هبابسأو
 مهل نوسفانم مه .فدهلاو ينيدلا بهذملاب مهعم مهقافتا عم ددجلا
 لودلاو ابابلا فطعب نورثأتسي «ناديملا يف مهدحو اوناك امدعبف .نومحازمو
 «ناديملا نم مهتحازإ يف بغرت ةيوق ةفئاط ترهظ .ةيكيلوثاكلا ةيبروألا
 هنم رثكأ ًايسايس هعلطم يف عازنلا ناك دقل ةقيقحلا ينو .مهلحم لولحلاو
 ىلع مهمادقأ تبثت نأ ديرت .نييعوسيلا ءارو تناك ةسنرف نأ ذإ اينو
 نيديؤملا .ناكسيسنرفلا ذوفن باسح ىلع اهيرآم اومدخيل «ةيروسلا ضرألا
 علطم يف ,ةينيطنطسقلا يف ًايلج صفانتلا اذه رهظو .اهذوفنو ةيقدنبلا ةطلسب
 نويعوسيلا بلاط امنيح .نرقلا رخاوأ يف بلح ينو ءرشع عباسلا نرقلا
 الدب .هتسينك ىلع نيفرشملاو .يسنرفلا لصنقلا ةسواسق مه اونؤكي نأ اهيف
 ضرألا ءابآ ىلع «نوبود» لصنقلا ةمقن اولغتساو .ناكسيسنرفلا نم
 مهأب اهيف ناكسيسنرفلا نومهتي ىوكش ةسنرف كلم ىلإ اومدقيل .ةسدقملا
 هتلالخح تاولصلا ةماقإ نوديري ال مهنأو , هتلودو كلملل ءادعأ مهنأو .نابسإ
 ةناهكلا ىلع لوصحلا نويعوسيلا عاطتساو .مهتلا نم كلذ ريغ ىلإ
 «تاولصلا ءانثأ مهنيب تانحاشملا .تماقو .نيفرطلا نيب وجلا رتوتو ءةيلصنقلا
 ريفسلا ماق امدنعو . نمآلل ددهم يرجي ام نأل .صلبلاب نييسنرفلا دده امم
 هنأ هب ماق لمع لوأ نإف .م117/4 ةنس .بلح ةرايزب «ليتناون» يمنرفلا
 . ماسقنالا مدعو .داحتالا ةرورض .مهل حضوأو .ةيريشبتلا تاثعبلا دارفأ عمج
 .ناكسيسنرفلا حلاصمب رضي ال نويعوسيلا هلان ام نأب مهعنقي نأ لواحو

 ىلا 1

 لا يل ا الا

 جيس قنا ممم . ١ د كتمدنتاو جي يحسد ب
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 يدؤي داكو «م11/4 ةنس ءاويفراد» دهع يف ددجت لب .لحي مل عازنلا نأ الإ

 لقنب نوبلاطي نويعوسيلاو امهيسال «نييسنرفلل ةبسنلاب هابقع دمحت ال ام ىلإ
 عارصلا اذهل ادح عضو «ويفراد» نكلو .مهرقم ىلإ ةيلصنقلا ةسينكلا

 اهيلإ يتأي ,ةيلصنق ةسينك ىلإ لصنقلا تيب يف ةفرغ لوح نأب .فوشكملا
 .©2قرفلا عيمج اهيلإ يتأت ,ىرخأ ةسينك ىلإ ًارمم لّوحو .نويعوسبلا

 «نييشوبكلا ىلإ ةقباسلا ةقيمعلا بابسألا سفنلو عازنلا اذه دتماو
 نيب فينع لدج يف ءبلح يف حضاو لكشب ىدبتو .ةسدقملا ضرألا ءابآو
 سيئرو ؛ةسدقملا ضرألا ءابأ نم ةيسنرفلا ةيلصنقلا ةسينكلا يروخ
 ,ةسينكلا يف ًاركاب ةالصلا ةماقإب نيريخألا ءالؤمل حامسلا لوح «نييشوبكلا
 يتلا تانبيزتلا عزن يناكسيسنرفلا نأ دح ىلإ نيفرطلا نيب رتوتلا لصوو
 الإ ءاهامرو .ةسينكلا نم مهتاولص يف هنوجاتحي امو ,نويشوبكلا اهرضحأ
 : ”اهباصن ىلإ رومألا داعأ ويفراد نأ

 ,ةيناثعلا تاطلسلا لخدتل ًاحيسف ًالاجم تناك كلت مادصلا روص نإ
 ضفل ىعسي يسنرفلا لصنقلا ناك مث نمو «نمألا ىلع اهتظفاحم ةجحب
 «ةيسنرفلا ةمألا وه صلبلا عفدي ناك يذلا نأل ,.نكمي ام عرسأب فالخلا
 ىوسي فالخلا ناك دقلو .©0نيرشبملا عيمجل ةيماحلا يه ةسنرف رابتعاب
 .اهيلإ ةءاسإلاو .ىرخألا داعبإ عقاولا يف ديرت تناك ةئف لك نأ ذإ .ًايرهاظ
 سئانكلا ديحوت ةيلمع ىلع ةضباقلا يه اهنأب رهظتو ءاهدحو لمعلاب درفنتل
 ىلإ نييقرشلا نييحيسملا باذتجا يف لضفلا ةبحاص اهنأو «ةيقرشلا
 نأ .,بلح يف تيأر امم يل تبث دقل» :لاق «ليتناون» نأ ىتح .ةيكيلوثاكلا

 (1) 0'ةدبأونال. ال. مم: 429 - 433 - زمزل. الإ, مم / 1 - 15 - 58:77 -5 )غ1(

 (2) اطزو. الا مق: 173 - 6 )59
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 خيراتب ةيكلم لئاسرب .ةسدقملا ضرألا ءابآل هتيامح رشع عبارلا سيول حنم دقل .
 فئاوطلا فلتخم ىلع اهعسوو ةياحللا هذه دكأ ءم١٠107 ةنلس ينو م4
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 (7(يرشبلا حومطلا ىلع ايضقي مل يويندلا ملاعلا نع لازعنالاو رشبملا ةفص

 ةلودلا يف ,ناكسيسنرفلا ةوخألا بيذعت ءارو نأ ىلإ ريشي «رماه» نإ لب

 تاطلسلا ردص اورغوأ نيذلا ,«نويعوسيلا «ةيدناك برح ءانثأ ةينامئعلا

 اكم اولحيل .مهدض ةمكاحلا

 عيقوت يف اببس مهسفنأ نيرشبملا نيدلا لاجر نيب عازنلا ناك اذإو
 را ةاعدم .ناك 00 نيدلا لاجر عم ميقا نإف .مهيلع ثتامارتلا

 ع ام 0 «تيبروألا يلا نيب ,هبابسأ عد هاغلا اهراطإ يف

 : انا موق عيبا ىستكا دق ةلاحلا هذه .يف هنأ الإ .ةدايسلاو ذوقنلا لوح

 وو ينجو ًابهذم «ءابرغ جراخلا نم نيدفاولا نينيدلا نيرشبملا نأ دإ

 ىلع ةرطيسلا يف نوبغري مهف كلذ عمو «نييقرشلا نيدلا لاجر نع ةغلو

 نمف .اهب نوفرتعي ال ةسينك ةطلسلو «مهذوفنل 0 0

 «رخآ فرط 0 7 ؛ فرط نم ناكسيسنفلا ةوخألا نيب ةسدقملا

 0 را اتعاب اعلا ًاقباساةبلإ انشأ اذكر

 عافدلا لجأ نم وأ .هذوفنو هلمع تالاحجم ىلع ظافحلا لجأ نم ءرخآلل

 الاثم ةجنرفلا نيدلا لاجر دحأ لواح ام اذإف .هيديرمو هاياعر حلاصم نع

 مهدارفأ ضعب ضعب عفدي نأو «نايرسلا وأ نمرألا وأ ءسكذوثرألا مورلا طلاخي نأ

 موجه ةلمح مظنيو «هاياعر نيب ةعرسب كرحتي ناك هفقسأ نإف ءابصلا ىلإ

 نكرم امأ . ىرخأ ةيحان نم نيرشبملا هاجتو «ةيحان نم نيئباصلا هاجت

 ةلرأ ةظعوملاو داشرإلاو نيللا قرط مهعم مدختسي ناك هنإف «نيئباصلا

 ذختت تناك يتلا ءاهتاذ مهتفئاظ مهيلع طلسي ناك هنإف ءاوعاصني مل اذإو

 ريغو تاللماعملاو تاقالعلل عطقو ءافج نم , مههاجت ةدع ةيعامتجا ريبادت

 (1) الهمل8أ: المالووهو,... !هننو لو اا. الهامل ه0. 05 همصممم)و ةطقومم 17 لة مم وطو 1674

 (2) طوممزوم ا(, 5: 3 1 | ةفز
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 نم هفقوم امأ .20مهيلع ضبقيف «فنعلا يف دتشي ناك انايحأو نقلل
 ةيقرش ةسينك لكلف ةيناثعلا ةمكاحلا تاطلسلاب هتالص هددحتف «نيرشبملا
 نمو «ءارزولاو مظعألا ردصلاب هتالاصتا هل ناكو ءناطلسلا طالب يف اهلثم
 يتلا ججحلاو .نيتاللا نيدلا لاجر طاشن فاقيال مهيلإ أجلي ناك هنإف مث

 طخس ريثتستل ةيانعب تسرد «ةيناثعلا تاطلسلل يقرشلا سوريلكالا اهفدق
 صخلتتو . مهدض مزلي ام رادصتسال اهعفدتو «بناجألا ءالؤه ىلع ةلودلا

 نولمعيو «ةرثك مويلا مه امنيب .ةلق يضاملا يف اوناك نيتاللا نيدلا لاجر نأب
 نع اهنوعنميو «ةيلعفلا دالبلا ةبحاص «ةينيدلا فئاوطلا داهطضا ىلع
 اونوكيل «مهبهذم ىلإ مامضنالاب اهنم ءاطسبلا نوعنقيو ءةسدقملا نكامألا
 كلم نإو .سدقملا تيب ىلع تاقسلا" لهم انوي لمعت ادع كلذب
 الو ةناطلسلا عم لد «سدقملا تيب ديس وه حبصيل مهل ططخي ةسنرف

 لصفل نودهجي نذإ نورشبملا ءالؤهف .هتيكلم هئاعدإ نم كلذ ىلع لدأ

 هذه مامأو .«©مالسإلا ءادعأ ىدعأ ابابلا ىلإ مهمضو «هنع ناطلسلا اياعر

 «يقرشلا اهسوريلكإ بناج ىلإ زاحنت ةمكاحلا تاطلسلا تناك .ججحلا
 نم مهريغو . مورلا تويب ىلإ لوخدلا نم نيرشيملا عنمت تارارق ردصتف

 ترمأ لب , مهدالوأ ميلعت وأ « مهسئانك يف ظعولا نمو ؛ةيقرشلا فئاوطلا

 ةبقارملا تددش ابنأ اك .©ميدقلا مهبهذم ىلإ ةدوعلا ةرورضب نيئباصلا

 جلي مهدحأ ةيؤر درجمب مهيلع ةديدشلا تامارغلا تضرفو «نيرشبملا لع

 نيدلا لاجر ناكو ءاهرماوأ نم رمأ يأ فلاخي وأ .«؛اهاياعر تويب نم اعين

 .اهنويع نويقرشلا
 نأل ءمورلا ةكراطبلاو نيرشبملا نيب نوكي ام .دشأ عارصلا ناك دقو

 فورعملا نمف .ناطلسلا ىدل وتقل نييقرشلا نيدلا لاجر ىوقأ اوناك ءالؤه

 (1) 5" قممباو. الا. 5: 5 : ْ )ع(

 (2) هلأ. عاته. 8 1 76. 22 الاقنو 1 )2
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 ةيحيسملا ةلملا اهنأ ىلع «ةيسكذوثرألا ةلملا» ىلإ رظنت تناك ةينايثعلا ةلودلا نأ

 كريرطب نألو ءاهيف ريبك اهدارفأ ددع نأل ,ةيروطاربمإلا يف ةيسيئرلا

 ينامثعلا زييمتلا اذه بذج دقلو .اهسيئرو.ةلملا هذه ميعز وهو ةينيطنطسقلا

 لوح عازنلا ءانثأ هتظحال يتلا ةسنرف اميسالو «ةبروأ راظنأ سكزوثرألل

 يسكذوثرألا كريرطبلا ءاجو .رشع سداسلا نرقلا يف ةسدقملا نكامألا

 ةروطخب اهرعشيل 5 ةنس يف ٠ 0)/ا|| االه3035 (سيراكول ليرك» يتيركلا

 ميلاعتب فينج يف رثأتو «ةبروأ يف ةلوجب كريرطبلا اذه ماق دقف .رمألا

 ةسيئنكلا حالصإ يف ةبغر ًاعلتم ناك .قرشلا ىلإ داع امدنعف .نفلاك.

 نيتوهاللا نم ًاددع ثعب فدهلا اذهلو 0 طمنلا ىلع ةيسكذوئرألا

 ةنس يف رشنو «ةرتلكنإو ةدنالوهو ةرسيوس يف ةساردلل ,نابشلا مورلا

 ةسيئكلا حالصإل ةينفلاك تاحرتقم مدقي هيفو .««فارتعا» هباتك م04

 ةيسكذوثرألا ةلملا طاسوأ يف ال .ةفينع ةجض باتكلا راثأو . ةيسكذوثرألا

 ,« يوق عضو يف كريرطبك «سيراكول» ناكو .اهسفن ةبروأ يف انإو .طقف

 ترهظ انهو . طخلا سفن يف هعم ريسلل هيسوؤرم ضعب لمح يف قفخأ هنكلو

 ىدصت دقف «يمورلا سوريلكإلاو ةيريشبتلا تاثعبلا نيب عارصلا رداوب

 ىلع نيرشبملا نأ ذإ ««سيراكول» ةمواقمل ؛ةسنرف نم معدبو «نويعوسيلا
 . ةيتناتستوربلا ىلع ةيسكذوثرألا ةرم فلأ نولضفي اوناك مهفئاوط :فالتخا

 ةئس يف «سيراكول ليريك» مهت جا ءةسنرف نم طغضبو . مهريثأت تحتو

 .ةروثلا ىلع قازوقلا 8 , عبارلا دارم ناطلسلا لبق نم عما 10/

 ةليط ةيسكذوثرألا ةسينكلا كرحت تلظ حرتقملا هحالصإ ةيضق نكلو .مدعاو

 ةئس يف ًايئابن تضفر دق هءارآ نأ نم مغرلا ىلعو ءهرشع عباسلا ثرقلا

 فعاضو «(>ةيسكذوثرألا ةلملا لبلب. « هتراثأ يذلا يدحتلا نإف م١1

 فارتعالاف . مهاهيإ تيحأو . مهعضوو مهفقوم ةعجارم لع سكذوثرألا تربجأ دقل )١(

 فلأل ةيمورلا ةسيئكلا اهتعضو ةيح ةقيثو ربكأ ناك ءرخآلا دعب ادحاو «سيراكول»

 , ةلسا

 5٠م
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 ضعب بذج يف تحجنو . مورلا فوفص يف ةيريشبتلا تاثعبلا طاشن نم

 ماع نم كلذو «سوريلكإلا فوفص نم ةصاخبو ءاهيلإ مهرابك

 ٠ناكو .(«ةمرك سويتالم» كريرطبلا ىدبأ «ماك18 ماع قو م16

 قثوت نأو ءايكيلوثاك حبصي نأ يف هتبغر ,بلح ةفقاسأل ًاسيئر ًاقباس
 . ميعزلا ثلاثلا سويراكم هعبت م1558 ةنس يفو .«ابابلا عم تاقالعلا

 عبارلا سويساناثأ» ىلإ عجري ءاهمعدو بلح مور نيب ةيكيلوثاكلا رشن نأ الإ

 نم ريبك ددع ناك 2م11/784 ةنس يف يفوت امدنع هنأ ىتح :«سابدلا.

 لوحتلا اذه يدؤي نأ دب الو .©ًايكيلوثاك «مورلا دارقألا نمو ةسواسقلا

 ةهج نم سكذوثرألا ةكراطبلاو ؛ةهج نم نيرشبملا نيب داح مادص ىلإ

 ريغ نيريخألا نأ رابتعا ىلع ( مهنم نيكلثكتملاو ءالؤه نيبو « ىرخأ

 .(؟0نييعرش

 : 50هزيعامموعاو 8:ااهممأءه. هن 011 عوولوب نزينويإ 000سم

 - عيان لقرانعفلمم (قالرمم 0أ): 64 عيان ادنمهناو (©لالا ان ْ

 سوميتفأ» وه سكذوثرألا .مورلا ىلع نارطم ماق ةنسلا كلت وحن هنأ يزغلا ركذي (1)
 .ليقو ةسردم مه حتفو «قشمد ىلإ ٍنييوبابلا نابهرلا ىعدتساف «يزقاسلا عبارلا

 كئلوأ هعم بحص يذلا ,«يزقاسلا سوطيفوين كريرطبلا وه كلذ لعف يذلا نإ

 بلح ىلإ اورشتنا مث « قشمد سرادم يف نيملعم ةذتاسأ مهلعجو هنطو نم نايهرلا

 .ارس دالبلا هذه يف ةكلثكلا ىلإ نوعدي اوعرشو «ةيروس ندم نم امهريغو اديصو

 ش ش د ْ . .ًانلعو'

 .(؛71- ؟؛الا ص ؟ ج بهذلا ربن)

 ١١. ص ١ ج .بلح نم ةيخيرات قئاثو (؟)
 ش ش .67؟ ص قباسلا ردصملا سفن (")

 ههيجوتو هريثأت تحتف  عارصلاو ينيدلا لوحتلا اذه يف ًارود ةنراوملا فقسأ بعل دقل (4)

 ءالكولاو ةئهكلا مساب ًاثالث اججح م1774 ةنس.كيلوثاكلا نويكلملا ردصأ

 لاصفنالا مت م٠76١ .ةئس يفو ةيكيلوثاكلا ةيكلملا ةفئاطلا سيسأت ديؤت ,بعشلاو

 نيقيرفلا نيب عازنلا رهظ دقو .سكذوثرألا نييكلملاو كيلوثاكلا نييكلملا نيب ًايئابخ

 . .رومألا نم كلذ ريغ ىلإ تاقرطلا يف تارجاشمبو «لدابتم يوق يئاجه بدأ يف

 87-0007 ص ١ ج بلح نع ةيخيرات قئاثو  رظنأ)
 م١4



 ةينارثعلا ةلودلا مهب تفرتعا نيذلا .«نمرألا» نع لاقي ءيشلا سفنو
 تاثعبلا تبرست ايكو .«>7لوبنطصا يف ميقملا اهكرطب اهل ءاهتاذب ةمئاق ةلم
 انه تدجوو .نمرألا نيب تحاسنا اهنإف .سكذوثرألا ةفئاط ىلإ ةيريشبتلا

 ةيبروألا تايلاجلا نيبو ةئفلا هذه نيب يداصتقالا طبارتلل ًابصخ رثكأ ةبرت
 دوفو لبق ةمور عم ةدحتم ةينمرأ ةسينك دوجولو «ًالوأ ةيكيلوثاكلا ةيراجتلا
 عم ةيبروألا ةينيدلا تايلاحلا تحجن دقو .ةيروس ىلإ ةينيدلا تايلاجلا
 يدانت مهنم ةئف داجيإو أبصلا ىلإ نييروغيرغلا نمرألا عفد يف ةيراجتلا
 نمرألا نم فلأ كانه ناك ,م1576١ ةنس يفف .ةمور عم داحتالا ةرورضب
 » :لوقي «ناروب» نأ ىتح «نمزلا عم مهددع دادزا دقو .كيلوثاكلا

 هنإف .حايسلاو نورشبملاو لصانقلا اهمدق تاءاصحإ ضعب 5 اذإ
 ةنس ةياهن يلاوح .كيلوثاكلا نم اوناك بلح يف نمرألا رثكأ نأ دهاشي
 نأ عمو 1١(”©. ٠ هر, ٠٠١١ ىلإ مهددع لصو ماا 0 ةنس يفو ءماككا

 ىدل لعفلا دودر تناكو .ىدملا عساو ناك أبصلا نإف ءًادج هيف غلابم مقرلا
 مادختسا نم «ىثشاب ةلمك هزكرم هل حمس دقو «ةيوق يروغيرغلا 00
 بابلا ىدل هذوفن هاطعأ دقو «هتفئاط نم نيئباصلا دض طغضلا ٍعونأ عيمج

 كريرطبلا نكمت دقلو .©كيلوثاكلا نيرشبمللا عم عارصلا يف ًايمسر اًمعد
 نم نمرألا نيئباصلا درط نم ماا ةنس يف ,«كيدفأ» يروغيرغلا

 فطخ هنكلو ,لوبنطصا يف ةيعوسيلا سرادملا قالغإو «سراف ىلإ ةينيمرأ
 .«9اهيف يفوت ثيح ةسنرف ىلإ لقنو «يسسرفلا ريفسلا لبق نم

 دقف «ةيروس يف ةثلاثلا ةيحيسملا ةفئاطلا مهو .(نايرسلا) ةبقاعيلا امأ
 تدجو دقو 2(”ةرسأ )00,٠6٠٠( ب رشع سداسلا نرقلا يف نوردقي اوناك
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 تعاطتسا دقو .بلح يف ايسالو .ًابيصخ ًاعترم مهنيب ةيريشبتلا تاثعبلا

 يسرك ىلإ نيئباصلا دحأ لاصيا نم ««ةكيب اوسنارف» ةسنرف لصنق ةدعاسمب

 كلذو «لوألا ةافو دنع رخآ ءىباص كرطب بيصنت يف تحجن لب «ةيكرطبلا

 اوعرشف ءًابهذم ةبقاعي اوقب مهلك نايرسلا ةسواسقلا نكلو «,م1505 ةنس يف

 هنأ الإ «نانبل ىلإ برها ىلإ مهكرطب رطضاف «نيرشبملاو مهكرطب ةبراحمب

 ةنس يف يلاعلا بابلا قفاوو ,ةمكاحلا تاطلسلا نم اديؤم ماع دعب داع

 .ةينايرسلا ةيكرطبلا ةماقإ ىلع هيدل ةسنرف اهتلذب ةئيثح دوهج دعبو م

 ةوعدلا ىلع «هردنأ» كرطبلا لمع دقلو .«”بلح يف ةيكيلوثاكلا

 .نويشوبكلاو نويعوسيلا نورشبملا هدضعو هديأو .هتلم نيب ةيكيلوثاكلل
 اهتاقالعو «نايرسلا نم اهبرقت ىلع تلظ يلا ةسنرف اريخأو 0000

 ةالصلا ىرخأو ةنوأ نيب نورضحي اوناك اهلصانق نأ ىتح تح ,مهعم ةبيطلا

 ةكرح نكلو .©20©تاوعدلاو ةيدولا تارايزلا مهتكراطب ٍ عم 0 ء مهيدل

 رمألا غلبو .مهتسواسق نم ةيوق ةمواقم تقل نايرسلا نيب هذه ةكلثكلا

 نوكتشيو. تاقرطلا يف نوخرصي اوذخأ مهاياعرو ممنأ م١ ماع مهب

 ناطلسلا ةعاط نع مهجارخإ نوديري ةجنرفلا نيرشبملا نأب يضاقلل
 نأل لخدتلا نم يسنرفلا لصنقلا نكمتي ملو .ابابلا ةدايس تحت مهعضوو

 : .«9هتاصاصتخال زواجت اذه

 ةدمتعم تلظو ءايجيردت ةيكيلوثاكلا ةينايرسلا ةسينكلا تلبذ اذكهو

 .«©ةنراوملا ىلع ريبك دح ىلإ
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 ماع ةمور يف ثلاثلا وتو م67 ةنس «ةنضأ نجس يف يناثلا اهكرطب يفوت دقل (©)

 « حلفت ملو اهتداعإل ةلواحم ترج م1081 ةنس يفو ةيكرطبلا تلاز مث م١0
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 ىلإ اهيرشبم لاسرإ نع كلذك ةيكيلوثاكلا ةيريشبتلا تاثعبلا ناوتت ملو
 ناطلسل ادهع ذنم اهفوفص يف رهظي ماسقنالا أدب يتلا ,ةيروطسنلا ةفئاطلا
 اهكرطب نلعأ دقف .«سوكيلوثاكلا» بصنم لوح عازنلل ةجيتن «نايلس

 ةنس يف «يناثلا سويلوج» ابابلا هي فرتعاو « يكيلوثاكلا ناهيإلا ىلإ مامضنالا
 ركب رايد ىلإ هتدوع ءانثأ هنكلو .«نادلكلا كريرطب» مسا تحت ,ما 50

 ةيكرطب ليكشت ديعأ ةرتف دعبو .نجسلا يف ينوتو ؛هيلع ضبق - هرقم -
 ىلع نكلو .يلاعلا بابلا اهب فرتعاو م1717 ةنس يف ركب رايد يف ةينادلك
 «نييعوسيلا نيرشبملاو .ةينادلكلا ةيكيلوثاكلا ةسينكلا دوهج نم مغرملا

 . 2بلحو لصوملاو دادغب يف ءارثعبمو اليئض اهئاضعأ ددع يقبدقف

 ةيحيسملا فئاوطلا نم ةمواقم تقال دق ةيريشبتلا تاثعبلا تناك اذإو
 .ةنراوملا عم كلذك نكي مل اهنأش نإف ءاهسوريلكإو ؛ركذلا ةفلاسلا عبرألا
 اومدق دقو «ةيبيلصلا بورحلا ذنم ةبروأ عم ةلص ىلع اوناك ءالؤه ةكراطبف
 اهتيامح ةسنرف مهتحنمو .ةسدقملا ضرألا ىلإ مهدوفو دنع نييبيلصلل ةنوعملا

 ءاهتنا دعب هذه مهتطخ اوريغي ملو .عساتلا سسيول صخشب
 ىتح «ةمور عم تاقالع ىلع اولظ لب .؛ةيبيلصلا بورسحلا
 ةئبهرلا هتبعل يذلا رودلا ىلإ انرشأ دقلو . ما ةنس ةسنرولف عمجم
 سماخلا نرقلا ةليط «مهيبو ابابلا نيب طباورلا ميعدت يف ةيناكسيسنرفلا
 ءاذه نم مغرلا ىلع نكلو .رشع سداسلا نرقلا نم ربكألا ءزجلاو ءرشع
 دقلو . لكك ةينوراملا ةسينكلا عضو بوشي ضومغلا نم عون كانه ناك دقف
 ولجي نأ ءرشع سداسلا نرقلا يف .نانبل ىلإ ةقرفتملا هتاثعبب ابابلا لواح
 هتلص ةرئاد عسويل , مهسوقطو ةنراوملا تادقتعم فرعتي نأو .ضومغلا اذه
 «ةمور ةسينكب ًاماق ةئفلا هذه طبرل ةبصخ ةبرتلا نأ ًالعف هل نيبت دقو . مهب
 ىلع تمّلع «نيدلا لاجر نم ةئف جرخت «ةمور يف ةصاخ ةسردم مه أشنأف
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 | ءاهينطاوم نيب هيجوتلا ةدس منستتو عجرتل ,يوبابلا يكيلوثاكلا طمنلا
 ملط ميقتل .ةصاخب نييعوسيلا نمو «ةيريشبتلا تاشثعبلا مهيلإ لسرأ
 بعشلا تائف عيمج نيب ًاريبك بواجتلا ناكو . ةفئاطلا دارفأ هجوتو «سرادملا
 مهسئانك مهعم اومساقت ىتح .نيرشبملا نيدلا لاجرو «ةنراوملا نم
 مهنيب طيسولا رود مهتسواسق بعلو « ماركإلاو ةلجتلاب مهولماعو « مهرباقمو
 بهذملاب ريشبتلا يف مهودعاسو .ىرخألا ةيقرشلا ةيحيسملا فئاوطلا نيبو
 تاثعبلل ينعملا نيدلا رخف دييأتل ناكو .بلح ف ةصاخبو «يكيلوثاكلا
 كلملا اهحنم يتلا ةيامحلاو «نانبل لبج يف اهل نزاخلا لآ معدو «ةيريشبتلا

 هنيب تالسارملا يف ترهظ يتلا «ةنراوملل ةسنرف كلم ءرشع عبارلا سيول
 ةيامحلاو «يلاعلا بابلا ىدل مهحلاصل طيشنلا لخدتلا ينو «مهتكراطب نيبو
 يف ةيباجيإلا اهراثآ ,ةيريشبتلا تايلاسرإلا ىلع تقولا سفن يف اهقدغأ يتلا
 ..ينوراملا ينطولا سوريلكإلاو نيرشبملا نيدلا لاجر نيب محالتلاو براقتلا
 نيب يرشتسي ذخأ ذوفنلا ىلع عارصلا نأل ءاليوط مدي مل اذه نكلو
 يف نيينيدلا نيرشبملا لخدت ينطولا سوريلكإلا ىأر امدنع اهيسال ؛نيفرطلا
 ةيقب سوريلكإ لعف امك .22مهتمواقمب اوعرشف .ةصاخلاو ةينيدلا مهنوؤش
 ظافتحالا ةينوراملا ةسينكلا تعاطتساو .ةدحلا سفنب نكي مل نإو .فئاوطلا
 يذلا ديدجلا عيرشتلاو ,ةمورب اهطابترا نم مغرلا ىلع «صاخلا اهعباطب
 فيزوج» هسئر يذلا ينطولا عمجملا ةفرعمب (2م1ا/6"9 ةنس يف اهل عضو

 ش . «9ابابلا نعاضوفم «يناعمسلا

 لق . ةجنرفلا نيدلا لاجرو ةمكاحلا تاطلسلا نيب نذإ تاقالعلاف

 طاشن دايدزا عم ًادرط ةبسانتم ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف ًامزأت تدادزا
 حاحجلإو «ة 3 ا ةيحيسملا فئاوطلا نم ءاهاياعر نيب ةيريشبتلا تاثعبلا

 ةيروطاربمإلا يف نييحيسملا اياعرلا ةيامح قح ىلع دويصحا ىلع ةسنرف

 : هسفن نا تانطسأ كريرطبلا تاباتك يف اذه رهظيو )ع(

 (2) قاطط ع 80سبوم 1|. 8: 8 6
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 هذه نم ةمجانلا راطخألا ىلع ةيكرتلا ةلودلا تقافتسا دقف .ةينامشعلا

 ةنس يف .كلملا ىلإ هتركذم يف بتك «ويفراد» نأ ىتح «ةينيدلا تالحدتلا

 مكتيامح ءانع نود ناطلسلا لبقي ابر» : الئاق «ةياردو ملع نعو ماله

 اولخدتت نأ «لاوحألا نم لاح يأب هلبقي الام نكلو «نيتاللا نييحيسملل

 . (١)>(هاياعر مه نيذلا نييحيسملا ةيامح قف

 .ةجنرفلا نيدلا لاجر دض يبسفن رتوت يف شيعت تناك «ةيروس يف ةمكاحلا
 لبس مهل تلهسو .نوعلا دي مهل تدم تاطلس كانه ناك امنإو «نيرشبملا

 .لوألا امأ .ةزغ اشابو يناثلا ينعملا نيدلا رخف لشم ءلمعلاو ةماقإلا

 لكشب رهظأ دقل» :  نيرشبملا ةجنرفلا نم ناكو «رجور بأآلا» هنع لاق دقف

 نومدقيو ءاننولبقتسي هاياعر عيمج حبصأ ىتح ءانيلع هفطع حيرصو حوتفم

 .(9(ةسنرف يف انل يتلا ةيرحلا سفن هضرأ ىلع انل ناكو ( هئاضرإل ةدعاسملا انل

 يل اهحنمي وهف «ةمدخ وأ ءاطع نيدلا لاجر حينمي نم» :محل لوقي ناكو

 «هبهيد» لرقلا اذه ديأ دقو. 209(ةوسقب اهبقاعأس اهب نومدقتيس ىوكش يأو

 هذه تبلقنا دقلو .(©ما51؟١ ةنس يف «سدقلا ىلإ ةسنرف كلم ثوعبم

 . بتك اديص يف ةسنرف لصنق نإ ىتح «نيدلا رخف دعب ةزاتمملا ةلماعملا

 )٠١١( ةرتفلا هذه يف انم ذخأ دقو ءاديص يف انأو تاونس عبرأ ذنم» :لوقي

 تايمك عفدن نأ ماع لك اننومزلي مهف . . .ةينيدلا رومألا ببسب ةمارغ

 .«(ةسينكلا يف ةالصلا ةماقإ ةيرح انتسواسقل نوكيل .لاملا نم ةريبك
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 نؤملاب ةسدقملا ضرألا نيد لاجر دوزي ناك دقف :ةزغ اشاب امأ

 .يفظومل ىطعأ دقو . ماعلا مهليكو هيلإ برقي ناكو «ىرخأ ءايشأو .كمسلاو
 نم هب نوتأي ام ناك لب .مهنم مسر يأ اوضاقتي الأب رماوأ هيدل كرمجلا
 تنس يأل اف را نوباصي اوناك امدنعو .شتفي الو حتفي كك

 ةلمحملا لامجلا نم ًاريبك ًاددع مهل لسرأ .ةعاجم ةنس يفو . مهضوعي أك هنإف

 ميمرتو تافاضم ءانبب مهل حمسو «ىرخألا نؤملاو رضخلاو زرلاو نيحطلاب
 نأ مهل حمسو ءًائيش بلطي نأ نود ءهقجنس دادتما يف ةدوجوملا سئانكلا

 .©)ةسينك ضاقنأ ىلع تيب ةزغ يف اونبي
 ةلودلا نإف «ةحوتفم ةيناسنإو «ًاينيد ًاحماست ةلماعملا كلت يف انيأر اذإو

 ىوس ةزغ اشابو نيدلا رخف لامعأ يف ايري مل ؛كاذنا ماعلا يأرلاو «ةينامثعلا
 «نيملسملا دي نم سدقملا تيب عازتنال نواعتو .ةلماك ريصنت ةيلمعل ديهمت

 «هدض ةلودلا بلأت لماوع نم ًالماع هذه نيدلا رخف تاهاجتا تناك كلذلو
 . "7همادعإ بابسأ نم ةزغ اشاب تافرصت تناك امك

 ةمكاحلا تاطلسلاب بناجألا نيدلا لاجر تاقالعوه «ًاقباس ركذ ام نإ
 «بعشلا نم ةملسملا ةيرثكألاب مهتاقالع امأ «ةيقرشلا ةيحيسملا فئاوطلاو

 ءايظيو ل لجحلا نررتلا كراع اماذإل ءافجو دعابت تاقالع تناك اهنإف
 ةهجوملا تاميلعتلا عيمج نإف اذلو . ةمكاحلا تاطلسلاب ةديؤم . مهتمواقمل اهنإف

 مدعبو «نيملسملا فوفض يف ةيحيسملا ةوعدلا نع داعتبالاب تناك نيرشبملل
 ىلع نورشبملا نكي مل عقاولا يفو .ةءاسإ وأ ةناهإ ةيأب مهتادقتعل ضرعتلا

 نإف لباقم لابو .مهئايحأ يف نولوجتي اونوكي ملو 5 ريبك كاكتحا
 , مهنومرتحي اوناك « مهنم مهتاذ يف لمتعي ينيد روقن نم مغرلا ىلع «نيملسملا
 نوؤش وأ مهنوؤشب اولخادتي مل اذإ .مهتقياضم وأ ,ىذأب مهسم نولواحي الو
 . مهنيد
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 نيرشبملا عم هتاقالع يف ماشلا دالب يف يرعلا بعشلا ناك اذكهو
 سمت الو ءاهنم برتقي ال هنأ املاط ةملاسم ةدياحم ةئف .تاثف ثالث .ةجنرفلا

 باوبأ تحتفو «مبب تالصلا تقّبو ةعامجو ؛ةملسملا ةئفلا يهو «اهنيد يف

 يهو 2«2)مهظعاوم تعباتو .«مهسرادم ىلإ اهدالوأ تلسرأو .مهل اهتويب
 ,ةثلاثلا ةعامجلا امأ ةيكيلوثاكلل فئاوطلا لك نم ةيلاوملا ةيحيسملا تاثفلا
 مهينطاوم مهئابصإلو ,فوفصلا نيباهوثب يتلا ةقرفتلل مهيلع تمقن يتلا يهف

 «تاصخغنملا مهل تقلخو . مههجو ف باوبألا تدصوأف «مهنيد نع

 مهطاشن نم دحلل ةمكاحلا تاطلسلا عم تلتكتو .«تاقرطلا يف مهتدراطو

 تيقب يتلا ةيحيسملا تاعاممللا مضت تناكو «دالبلا نم نكمأ اذإ مهدرطو
 .(0دوهيلا اهيلإ ًافاضم ءأبصت مو اهبهاذم ىلع

 يف ةيروس يف نذإ تكرحت دق ةيكيلوثاكلا ةيحيسملا ةيريشبتلا تاثعبلاف
 ذخأ ىتح «نرقلا ةيابن تأت لو ءًادج طيشن لكشب رشع عباسلا نرقلا
 . بلح يف ةصاخبو ءاهيف ةينيدلا مهبتك نوعزوي نورخآلا مه ناكيلغنألا

 ًانايحأ ةمكاحلا تاطلسلا تاقحالم نم مغرلا ىلع هنإ .لوقلا نكميو

 نم فقت م 0 ةلودلا نإف « .مهيلع تابوقعلا قيبطتو .«نيرشبملل

 .اهاياون تفشتسا اهنأ عم .ًامزاح ًافقوم مومحملا اهطاشنو ةيريشبتلا تاثعبلا
 «فعضلا ل وو ل امدنع اهلعلو

 ,ةفلتخملا ةيبروألا طوغضلا مامأ دومصب فقت نأ اهيلع ريسعلا نم ناك

 )١( ةحوتفم ةمور ةسينك عم نيدحتملا نييحيسملاو ةنراوملا تويب نأ «لسار» ركذي '
 نم نولبقتسيو «بلح يف ةديدجلا يح موي لك نوبوجي نيذلا ؛نيتاللا نيرشيملل

 ناكو . . .رسألا ءاقدصأ نوحبصيو ةغللا نوملعتيو انسح الابقتسا يلاهألا

 مهاحل صق مهيلإ نوبلطيف ةصاخلا ةريغصلا مهنوؤش يف ىتح نولخادتي نورشبملا
 .. يكيلوثاكلا طمنلا لع مهدالوأ ديمعتو

 ةنووماا. 0 :2 ١٠١

 (2) 0: ةصاوس«, الا. 8:1 )2,
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 فعضلا برست اظحال دق «ةياعدلا عمجيو ةسنرف نأ دب الو . ةسنرف ةصاخبو

 ( كرتشملا امهططخت نم ءزج قيقحت يف تاثعبلا حاجنو «ةينامثعلا ةلودلا ةيئب ىلإ
 بلح لصنق هويفراد» نأ ىتح ءاهتيويحو تايلاسرإلا كلت طاشن اعسوف

 مهضعب ؛بلح ىلإ ةبروأ نم نيدفاولا نيدلا لاجر ةرثك نم اشهد ناك هسفن
 بلح ىلإ يتأي موي لك يفف» .دنحلاو سراف ىلإ اهنم ًاروبع مهضعبو «ةماقإلل

 اهيسالو ءفئاوطلاو عاونألا عيمج نم .نيدلا لاجر نم ريبك ددع
 انعقويو« الام انفلكي هنكلو ,مه ابقتسا انرسيو ةمألا رسي دقو . . .نويلاغترلا

 دقلو .©١«ةفرطتملا مهتسامحلو «نيدفاولا ةمكح مدعل .كارتألا عم قزآم يف

 مهسيئر ىلإ ةلاسرب ثعب ابك ,مهدالب ىلإ نينثا ةداعإ ىلإ يفراد» رطضا

 هببسي ال ءاهب رورملا وأ .بلح ىلإ ءيجملا نم مهعنم هيلإ بلطي «ةمور يف
 .(”تالكشم نم رمألا اذه

 لب ءاقباس تركذ يتلا لامعألا ىلع ةيريشبتلا تاثعبلا طاشن رصتقي ملو
 ةيروس يف ةيوغللاو ةينيدلا يحاونلا ةسارد يف قمعتلا ىلإ مهنم ريثك فرصنا

 تادقتعملا يف ةديدع ًابتك اوفلأو «ةيبرعلا ةغللاو يمالسإلا نيدلا يف اوثحبف

 ةعبطم .ةماقإ يف اوركفو «ةيبرعلا ةغللا مولع يفو .ةيحيسملاو ةيمالسإلا

 ةكراطبلا دحأ حجنو «ءارآو راكفأ نم نوديري ام اهقيرط نع نوثبي . ةيبرع

 لاقيو «بلج .ىلإ رشع نماثلا نرقلا علطم يف اههاخدإ يف نيكلثكتملا مورلا
 .نانبل لبج يف اهلاخخدإ ىلإ هوقبس دق نيرشبملا نإ
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 يورو تايباج ماقإ اع

 قلغت نأ لواحت مل ةينامثعلا ةلودلا نأ ؛ةقباسلا لوصفلا تتبثأ دقل

 ملاعلا نأ يأ ةثيدحلا ةبروأ هجو يف «ماشلا دالب ابنمو ءاهتيروطاربما تاو

 اهرارقتسا ذنم ًاببس تناك اهنأب (ئاد ةينامثعلا ةلودلا تمبهتا يذلا يبرعلا

 ةيكرحلا' ةيراضحلا اهتاموقمب هكاكتحا مدعو «ةبروأ نع هلزع يف هضرأ ىلع

 .كلت ةبروأ عم ةيوقو ةعساو تالص ىلع ةقيقحلاو عقاولا يف ناك ,ةديدجلا

 ؛نذإ ةينامثعلا ةلودلاف . ةيملسو ةيراضح اهرهاظم يف تناك تالصلا كلتو

 ذنم «ةيبروألا لودلا فلتحم عم اهتعقو يتلا تاقافتالاو تادهاعملاب تناك

 ةعونتملا تاقالعلابو ءرشع عباسلا نرقلا ةيابن ىتح ءرصمو ماشلا دالبل اهمض

 ةبروأ لاقتنا ثرسي يتلا ةمكاحلا ةيمالسإلا لودلا لوأ ءاهعم اهتأشنأ ينلا

 نويبرغلا نوخرؤملا لواحي ام سكع اذهو . عاقبلا هذه ىلإ عساولا يملسلا

 سكاعملا كارتألا فقومو ءرشع عساتلا نرقلا ثادحأب نورثأتملا برعلاو

 فقوتي مل طسوتملا رحبلا قيرطف .هيلع اونهربي نأ «ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحل

 يف يسيئرلا هرود بعل نع ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا ةليط

 , تدادزا لب ءينرعلا ملاعلاب ؛ةيبونجلا ايسالو «ةبروأ طبر وهو  خيراتلا

 :تبصناو «عئاضبلاو لاجرلل ةلقانلاو «هبابع ةرخاملا ةيبروألا نفسلا ةكرح

 يصاقأ نم هيلإ تدفو 0 وس اورا نانعرل د

 ةساسلاو نييداصتقالا مع ناهذأ يف لغشي ذخأو , يسلطألا طيحملا لاش

 نايغط نم مغرلا ىلع ًاماه ًازكرم ءهنم مود عقاوم فالتخا ىلع «نييبروألا

 ىلع ةيطيحملا قرطلاو «ةيسأو ةكيرمأ يف ةيفارغجلا تافاشتكالا ثادجأ

 - .كاذنآ راكفألا
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 ىلع ةلطملا ةيبرعلا دالبلا ىلإ لقني مل رحبلا اذه نأ اندهاش دقلو
 مهنم ءارشب اهيلإ لمح امنإو .ءبسحف عئاضب «ةيروس اهنمو .هلحاوس
 .نوفقتملا حايسلا مهنمو ,نوينيدلا' نورشبملا مهنمو  جاجحلا مهنمو .راجتلا

 تارابختسالا لاجر لقن نع ىتح عروشي مل هنإ لب لب «.نورماغملاو ءامللعلاو

 ىصقألا قرشلاو لاغتربلا نيب ًاقيرط ةيروس ضرأ اوراتخا نيذلا «ةيلاغتربلا

 .رشع عباسلا نرقلا رخاوأ ىلإ امل يناثعلا حتتفلا ذنم نذإ تناك ماشلا دالبف

 طيسولا اهخيرات يف رت مل اهنأب لوقلا نكميو «ةبروأ لاجر نم ريثكل ًارقمو ًاربعم
 ينعت ال ةكرحلا هذهو .اهايانح اهب تجع يتلا هذه رافسألا ةكرح لئاهي ام
 ميقو ثاداعو ركف لاقتنا امنإو ءرخخآ ىلإ ناكم نم دارفأ لقنت عقاولا يف

 الرب ايروغش ال وأ ايروحتف «( هعم لقتملا ناسنإلا اهلمحي نأ دب ال ,ةيفاقث
 نمو .اهب هكاكتحا مت يتلا تاعمتجملا يف ًاقيمعوأ ًايحطس ًارثأ كرتت ن نأ دب

 ةيروسلا ضرألا ىلع ةيبروألا تايلاجلا دوجول نوكي نأ يهدبلا نم ناك مث
 ةيروس ىلع ًادج ةماه جئاتن ءاهربع ةعساولا رافسألا ةكرح عم ةرفاضتم
 ةيفاقثلاو ةيعاتجالاو ةيداصتقالا «ةيتايحلا تالاجملا عيمج يف ءاعم ةبروأو
 . ةيسايسلاو

 ةايحلا ثحب يف ةقرفتم راثآلا هذه انل تدبت :يداصتقالا ىحنملا يفف

 ةيزوس ىلع ةيبروألا تايلاحجلا دفاوتل ناك هنأ ايضا رهظو ؛ةيداصتالا
 ًاددهم يروسلا داصتقالا ناك ذإ اهيف ىدملا ةديعب راثآ .ةراجتلا اد انعم

 :نيلاغتربلا لبق نم حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط فاشتكا رثأ ىلع رايجنالاب
 1 تلبلبتو .قرشلا تاجوتنمو لباوتلا نم اهدراو فعض قاوسألاف
 | .داوملا هذه ةراجتل ىلوألا ةليمعلا «ةيقدنبلا عم ةيراجتلا اهتالدابت
 0 لود عم ةديدج ةيراجت تاقالع هداجيإب :ةيروسل ينايثعلا مكحلا
 يلكلا طاطحنالا عنمو .ةطيشنلا اهقاوسأ ةكرح ًايجيردت ةيروس ىلإ داعأ
 م «ةدنالوهو ةرتلكنإو ةنسنرف عم :ةيراجتلا تاقافتالاف .ةيجراخلا 'اهتراجتل
 هتميقو هتيمهأ نم ًاريبك أطسق دقف يذلا طسوتملا رحبلاب بسحف اهطبرت
 «يملاعلا يداصتقالا لقثلا زكرم لقتنا ثيح «ةبروأ برغب اهتطبر امنإو.

 مو



 يتلا «ةيلودلا ةيداصتقالا تاروطتلاب ةلص ىلع ماشلا دالب تيقب كلذبو
 .اهيف رثؤتو اهب رثأتت كاذنآ ملاعلا كرحت تناك

 تايلاجلا تثعبو ءاهتكرح ىلإ تداع نذإ ةيروس يف ةيجراخلا ةراجتلاف
 تجعف «.ةيسأ يصاقأب اهلصت يتلا ةميدقلا ةيربلا قرطلا ةديدجلا ةيبروألا
 دنلا نم عئاضبلاو علسلا لقنت يتلا ,ةمخضلا لفاوقلاب ءارحصلا قرط
 عئاضبلاو ءبلحو قشمدك ,ةيلخادلا ماشلا دالب ندم ىلإ قارعلاو سرافو
 قيرطلا ترمخز امك .ةيسآ يقرشو سرافو قارعلا دالب ىلإ .ةيماشلاو ةيبروألا
 لفاوقلاب افرع 00 ةيروس قشت تناك يتلا اهتاعرفتو .ىربكلا ةيملاعلا

 ءىطاشلا نيبو .رصمو زاجحلا دالبو ماشلا نيب عئاضبلا لقنت يتلا ةينغلا

 ًاريسيت ةمكاحلا ةيناثعلا تاطلسلا تلمع دقلو .لخادلا ندمو يروسلا '
 ىلع ,يحيسملاو ملسملا جيجحلل ًانيمأتو ؛ةطيشنلا ةراجتلا هذه لبسل
 «نوصحلاو عالقلا نم ًاريثك تنبف .اهتياعرو هذه تالصاوملا قرطب مامتهالا
 ىلع ةثبنملا تاناخلا ضعب تمررو «لحرلا ودبلا تامجه نم اهيمحتل
 تماقأو ءاهسفن قرطلا نم تحلصأو . مهتحارو نيرفاسملا ةماقإل .اهفارطأ

 ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف ةيربلا تالصاوملا ةكبش نأ ىتح ءروسجلا ضعب
 انيأر امك «ةيحالصإلا تايلمعلا هذه يف اهكراشو .نييبروألا باجعإ تلان
 . «يناثلا ينعملا نيدلا رخف ريمألا .رشع عباسلا نرقلا نم لوألا عبرلا يف
 عقاولا ينو .ضرغلا اذهل ةناكسوط نم ءاربخو نيسدنهمب ناعتسا يذلا
 ًارشابم ًازفاح- ,ةصاخلا ةيراجتلا اهحلاصمل ةياعر ؛ةيبروألا تايلاجلا تناك
 نأ امهيسالو .ليبسلا اذه كولس ىلع“ .ةمكاحلا تاطلسلل رشابم ريغ وأ

 لاوحألا تعرش دقو ءرشع عباسلا نرقلا ربخاوأ يف هنأ الإ . ةكرتشم حلاصملا
 راجتلا لالغتساو «نيفظوملا ىلع رطيسي عشجلاو .ءوست ةينامثعلا ةلودلا يف
 تايلاجلا ًانايحأ بلاطت تذخأ ةمكاحلا تاطلسلا نإف «دادزي نييبروألا

 : . :«")اهتراجتل ةميق تاذ اهنأ رابتعا

 - قيرط ىلع مئاقلا رسجلا نأ كرمجلا لماع هل نيب بلحل' «ليتناون». ةرايز دنع )١(

 مهو“



 كلت ةيربلا تالصاوملا قرط ربع لقنلا ةكرح طاشن نأ ظحالي نكلو
 لاهجلاو.لاغبلاك «لمحلا تاناويح .تلظ دقف .هلئاسو يف رييغت هقفاري مل
 ناكسل ةبشنلاب ليخلا تناك امك ,ةمدختتسملا ةليسولا ىه .(2ناريثلاو ريمحلاو
 : ةقيقحلا يو .لاقتنالا ةليسو يه .طقف قطانملا ضعب يف تايلاجللو .دالبلا

 ءابنف ديفتستو ماشلا.دالب ىلإ اهلقنت ىرخأ لئاسو كاذنأ ةبروأ فرعت مل .
 ىلإ اهعم اهتلمح اهنإف «نيرفاسملا لقنل ةليسو «ةبرعلا» تفرع امدنع اهنكلو

 تماق يتلا يه لوبنطصا يف اهريفس ةطاسوب ةرتلكنإ تناكو «تنافيللا دالب
 . (9ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ءاحنأ عيمج يف ترشتنا ةمصاعلا نمو .ةمهملاب

 ةيرحبلا قرطلا نإف «ةيماشلا ةيربلا قرطلا يف ةيويحلا تبد املثمو

 تطشن دق اهيف ةيهتنملاو ,ةبوروأ ءىناوم نم ةقثبنملاو اهئناوم نم ةثعبنملا
 نم اهل ةسراحلا ةيبرحلا بكارملا اهبكاوت , عونو ةئف لك نم بكارملاب ترمخزو
 نم ةينيطنطسقلاوريمزأبو . ةهج نم رصمب لصتت ماشلادالب تذخأو .«ناصرقلا

 لنمةمئاققرطلاهذهتناكدقلو . ةيلحاسلاةيرحبلا قرطلا ةطاسوب .ىرخأ ةهج
 عسوأ ةكرح دجوأ ءاهتالحر ددعتو «ةيبروألا بكارملا ةرثك نأ الإ ءيضاملا

 ةيبروألا تايلاجلا نأ امينمالو .يرصملا لحاسلاو يروسلا لحاسلا نيب ىدم
 .قطانملا هذه نيب ةيلخادلا ةراجتلا نم ءزجب موقت نأ اهقتاع ىلع تذخأ

 يف انإو .ءبسحف ةبروأ يف ال هعيبتل ءرصم نم زرألاو نتلا يرتشت تناكف
 تناك يتلا «ةيمازلإلا ةرخسلا تايلمع ىلإ ةفاضإلاب اذه ءاضيأ ماشلا دالب

 نوعفديس زيلكنإلا نأو «ةجئرفلا باسح ىلع حلصي نأ بجي بلح  ةنوردنكسإ - 
 . اهلئاهي ام اوعفدي نأ نييسنرفلا ىلعو «نشرق )0٠٠"( ةياغلا هذه

 !/حمفهأل. 0م. جزا. ةق6(060. ا فأأ58 لو زل. لو ةلمامأمأ ذم. الآ له 2مم ممدق,. 17 060681668 1674.
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 نم هديرت ام لقنل «ةيبروألا بكارملا ضعب ىلع ةيناثعلا ةلودلا اهضرفت
 ةيناثعلا ةلودلا تلمع اكو .لوبنطصا ةمصاعلا ىلإ ماشلا دالب وأ رصم

 ىلع ةنصارقلا تامجه مامأ اهنإف «ةيربلا تالصاوملا قرط ةياعرىلع ظ
 . عالقلا ميمرتب ءىناوملا ةياحلل تعس «يلاهألا مهفطخو مهببنو ءاهلحاوس
 «لحاوسلا ةبقارلل تارانملاو جاربألا ءانبو ءاهيف ةطبارملا تاوقلا ميعدتو

 رثكأ حبصت ىتح ءاينقت ءىناوملا ريوطت ينعي ال اذه نكلو .نفسلا ةيادهو
 0 اهنإ لب «تالومحلاو ماجحألا ةفلتخملا نفسلا وسرل ةيحالص
 نأ و5 ايس اهنتثن فيك لع ةييزوألا :بكارملا ةةلطعو :ءاهدعيبطو
 ءارجإب ةيناثعلا ةلودلا ىلع حارتقالا ةرشابم ريغ وأ ةرشابم قيرطب لواحت

 نم مغرلا ىلع « ماشلا دالب ين ءانيم نم ام نإف اذكهو .اهيف تاحالصإ

 ءانيم وأ «ةسنرف يف ةيليسرم ءانيم ىوتسم ىلإ لصو ؛هيف يراجتلا طاشنلا
 عاضوأ حالصإب ةينامثعلا ةلودلا مامتها مدع عاجرإ نكميو . يملاعلا نروفيل

 يدؤت نأ اهلبق كيلاملا يشخ املثم ىشخت تناك اهنأ ىلإ ءةيروسلا ءىناوملا
 قافنإ ىلإو ةيزاغلا ةيبرحلا ةيبروألا ليطاسألا بذج ىلإ تاحالصاللا كلت
 هتاودأو برحلا ريغ ىلع لاما فرصو ءاهءارو لئاط ريبك نوكي ال دق لاومأ

 قفرم يأ ريوطت يف لوذبملا دهجلاو .فارسإو - ةلودلا رظن يف - ريذبت وه
 [ى ةيروسلا ءىناوملا تيقب مث نمو . عئاض دهج نيدلاو برح لا حلاص ريغل
 ىلإ زربأ , ماشلا دالب ىلإ ةيبروألا تايلاحلا دوفو نكلو , كيلاملا اهفلح

 ءانيم وهو ٠ ىطسولا روصعلا نابإ انكم نكي مل : ديد ةانم ةوجولا
 ءهخانم ؤسل ان اينارمع هومن ىلإ | دؤي م اذه ناك نإو ,نوردنكسإلا

 . هيف تايلاجلا ةجاح دستل ةريغصلا تويبلاو نزاخملا ضعب ءانبب ىفتكا دقف
 اب يتلا ةينمزلا ةرتفلا ناك ءرشع سداسلا نرقلا نأ ءاذه نم جتنتسيو
 ءرشع سداسلا نرقلا يف جوألا ىلإ لصو نأ دعب «سلبارط ءانيم قلأ اهيف
 طاشن ىلع هيف ةكرحلا ترصتقاو ءاديصو نوردنكسإلا ءانيم هترهش مستقاو
 . عومشلاو نطقلاو «يلحملا يلقلا هنم لمحت تناك يتلا ؛ةيقدنبلا نفسلا

 طحناو ءاهضعب رهدزاف «ةيماشلا ءىناوملا يف ةديدج ةكرح تبد املثمو
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 يف اماه لماع تناك «ةيسآ طساوأو ةبروأ عم ةيجراخلا ةراجتلا نإف اهضعب

 ةقطنم يف ةراجتلا ىلع اهترطيسو لب ءاهعانيإو ةيلخادلا ندملا ضعي ىقّلأت

 يف اهمسا ددرتو .جوألا ىلإ تلصو يتلا ندملا هذه نمو .طسوألا قرشلا

 ىلع يتلا .بلح ةنيدم .رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف «ةبروأ لك
 عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ءاهل ريمزأو لوبنطصا ةسفانم نم مغرلا

 يتلا «ءسرافو ةينامثعلا ةلودلا نيب ةرتاوتملا بورحلا نم مغرلا لعو ءرشع
 نييدنالوهاو زيلكنإلا طاشن نم مغرلا ىلعو ؛لفاوقلا لاقتنإ قيعت تناك

 ًاقوس تيقب اهنإف «سرافو يبرعلا جيلخلاو ةيسور وحن ةراجتلا قيرط ليوحتل

 ةبروأ عئاضب يقلت يف ةهج نم لثمتي «جودزم يراجت رايت اهكرحي .ةماه

 داوملا عيمجت يف ىرخأ ةهج نمو .قرشلا يف اهعيزوت مث ءطسوتملا رحبلا نم
 .ىرغصلا ةيساو قارعلاو دنهلا نم يأ ,ةعساولا اهتيفلخ نم اهيلإ ةدراولا

 روطت ىلإ اهيف ةيبروألا تايلاجلا طاشن ىدأ دقلو .برغلا ىلإ اهعيزوتو
 «ةيزكرملا قاوسألا ىلع ةصاخب بصناو «ةنيدملا لكش رّيغ .ريبك ينارمع

 ,ءقاوسألا ضعب ءانب ديعأف . يبروألاو يناكسلا عمجتلل ةيويحلا ةقطنملا ثيح

 ًانامأ راجتلل يطعتل كلذو «ةميدقلا باشخألا نم ًالدب بابقلاب تيطغو

 ةديدج تاناخ تعفتراو .ةيوجلا تارثؤملاو «ةبوطرلاو قئارحلا دض ربكأ
 ةعسب تزاتما «قاوسألل ةرواجملا ءايحألا يف بناجألا راجتلا ةماقإل

 نأ امك .مويلا ىلإ ةمئاق لازت الو .مهل ةحارلا بابسأ اهريفوتو ءاهتحاسم
 قاوسألا كلت يف تكرت دق «ةيزكرملا قاوسألا ةقطنم يف نييبروألا راجتلا ةماقإ

 قاوسألا كلتف ءرضاحلا تقولا ىتح دهاشي ءًاحضاو ًأرثأ ءاهتيفارغوبوطو
 ةيساسأ ةعلس يهو ,الثم تاجوسنملاف .دحاو نأ يف صصختتو عستت تناك

 قاوسألا يف «نيكاكدلا نم ددع ربكأ ال صصخ دق .ةبروأ عم ةراجتلا ف

 تاجوسنملا فلتخم ريدصت ركتحت تناك يتلا «ةيبروألا بتاكملل ةرواجملا

 .برغلا مهت ال عئاضب ىلع دمتعت يتلا ,ىرخألا نيكاكدلا امأ .اهداريتساو

 ' وحن رجاهت وأ «ةنيدملا دودح جراخ ميقت نأ ترطضاو .ًايجيردت تدعبأ اهنإف
 لوقلا نكميو . نويداعلا نويلحملا نئابزلا ةداع اهروزي يتلا ةنيدملا قطانم

 مودك



 ًافيكتم ةيناثعلا ةلحرملا يف راس «يداصتقالا  ينارمعلا بلح ةئيدم روطت نإ

 ةقطنم لقن نإ لب :«:ريبك دح ىلإ ةيبروألا تايلاجلا ةراجت تابلطتم عم
 عمجتو « ةنيدملا بلق ىلإ ةنيدملا جراخ اهزكرم نم ,(ةصوقنب كرمج) كرمجلا
 ةيسيئرلا ةيمهألا ىلع لديل ««9راجتلا ردنبهاش ةمكحمو ءافوح نيفارصلا

 يف كاذنآ هتبعل يذلا رودلاو ,ةيبروألا تايلاجلا اهيف تعمجت يتلا ةقطنملل
 . ةنيدملا داصتقا

 قشمدك .ىرخألا ةيسيئرلا ء ىناوملاو ندملا ل لثامم روطت أرط دقلو

 .بلح يف هيلع ناك امم اهيف ًاحرضو لقأ ناك نإو «سلبارطو اديصو

 مل «ةقاربلا اهرهاظم نم مغرلا ىلع «ةفلتخملا تاروطتلا هذه نكلو

 ةكرح نأ ذإ .ةيروس يف ةراجتلل ةبسنلاب نيتمات ةيفاعو ةحص ليلد نكت
 كرح «ًايوق ًايرهاظ ًارايت تدلو دق تناك اذإ ءاهيف ةديدجلا .ةيبروألا ةراجعتلا

 مل اهنإف ءرشع سداسلا نرقلا علطم يف هرداوب تدب يذلا قباسلا دوكرلا

 عانيإلاو راهدزالاف .اهنم قثبنت مث «قامعألا عم لعافتت ةيلخاد تارايت دلوت

 لاومألا سوؤر هتنيزو «ةراجتلاب طبترا ءًاشكرزم ًءاطغ اناك ,ندملا صضعبل

 سوؤرو مهلمعب نولهألا 0 مل نكلو :ءةمخضلا اهحابرأو ةيبروألا

 كرحتت تناك يتلا لاومألاف . هيشاوحو هفارطأ نم ًاضعب الإ مهحابرأو مهلاومأ

 تناك «ةانجملا حابرألاو «ءىناوملاو ندملا ىلع قفدتتو .ًاجورخو ًالوخد

 ءاهعم ةلماعلا ةينطولا تاعامللا ضعبلو «ددعلا ةدودحملا ةيبروألا تايلاجلل

 نييبروألا ىلإ اهيرق «ةلق دالبلا لهأ نم ديفتسملاف .دوهيلاو نمرألاو مورلا نم
 مهنم تسبتقاف «ءارثلاو حبرلا يف ةبغرو «ةملسملا ةمكاحلا ةطلسلا ىلع ةمقن

 تنوكو ءاهتردصو عئاضبلا 5 . ةعساولا ةيجراخلا ةراجتلا قئارط ١

 نروفيل ِق ةماقالل اهدارفأ ضعب ب لقتناو ؛«يبروألا طمنلا لع تاكرشلا

 تاقفصلا دّقعو .ةيفرصملا تايلمعلا سرام ثيح «ةيليسرمو ةيقدنبلاو

 (1) 5هنابهومأ 220-2:212- 37-221 ا ا 0 )01(

 ١)  20 1؟طفربعممأم انا. هن )2(
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 تر يتلا يه اهدحو ةئفلا هذهف .نويبروألا لعفي ناك امك .ةيراجتلا

 دالب نم ةيبروألا تايلاحلا تجرخ ام اذإ ىتح «ةفرعمو ةدام تدافتساو

 ةيعيبطلا ةلغاشلاو «ةيروسلا ةيجراخلا ةراجتلا ىلع ةرطيسملا يه تناك ماشلا

 - مل ,ةقبطلا هذه ىتح نكلو .ةديحولا ةثيرولاو .دلوتملا يداصتقالا غارفلل
 يف تفتكا ذإ «العاف ايباجيإ ارود كاذنا ةيماشلا ةراجتلا ناديم يف بعلت
 .ةيراجتلا ةيلمعلا يف لوألا كرحملا نكت ملو .طيسولا رودب لاوحألا مظعم
 وه راعسألاب لوألا مكحتملاو .«يبروألا وه ءاوسلا يلع دروتسملاو ردصملاف

 .هحلاصل ام ةعلسل لماكلا راكتحالا نع عروتي هلا ناك يذلا , يبنجألا

 كلذ ىلإ فاضيو .«')اهنم مهسفنأ نيكلهتسملا ناكسلاو دلبلا راجت نامرحو
 قرغأ دقف .دقنلا يهو ,يراجتلا لماعتلا ةليسو ىلع يبنجألا اذه ةرطيس
 «يلحملا دقنلا ةميق ضفخ يف اببس ناكف ءهنم فيزملا ايسالو ؛هدقنب دالبلا
 ةيروطاربمإلا ءازجأ عيمج امنإو «طقف ةيروس اهناعت مل ةيلام تامزأ يفو
 تاقبط «ةيراجتلا  ةيفرصملا تايلمعلا هذه يف ةيحضلا تناكو . ةيناثعلا
 نيذلا تائفلا عيمج نم نير وجأملاو ,راجتلا راغصو عانصلاو ءايندلا بعشلا
 يف :ميلسلا دقنلا بصي امنيب ةفيزملا ةلمعلا الإ مهيديأ ىلإ لصت ال تناك

 .نيشترملا عيمجو ءاطسولاو نيفظوملا رابكو ا بويجو «ةلودلا ةنيزخ
 ةردقلا صاصتما ىلإ فدهت تناك ءاذه اهلمعب ةيبروألا تايلاجلا نأكو
 نود .طقف اهحلاصل اهصالختتساو «ةيروسلا ءىناوملاو ندملا يف ةيراجتلا
 .ةثيسلا ةيداملا مهعاضوأو «ةيندتملا مهوخدو «نينطاوملاب بعت نأ

 رشع عباسلا نرقلا يف ةيجراخلا ةيماشلا ةراجتلا نأ ظحالي اذكهو
 ًامدقت ققحت مل ,رهاظلا اهئاحرو ندملا ضعب راهدزا نم مغرلا ىلع «تاذلاب

 سوؤر ةدايز يف الو ءاهقفأ حاتفنا يف الو «ةعبتملا اهبيلاسأ يف ال «ًايقيقح
 مهللا ادعام  نيينطولا نم اهناديم يف نيلماعلا ةيباجيإ يف الو «ةينطولا اهلاومأ
 تجرخو ؛هيلع تناك امعهتعجارت لب .- ةينيدلا تايلقألا نم ةليئض ةلق

 (1) ا/, 0'” مداوي«. الا. 2: 4 )1(
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 يديأ يف ةكرحملا اهطويخ عمجتتل «نيينطولا اهباحصأ يديأ نم ًايجيردت

 ريغ ةعيبطلاب يه يتلا ءاهحلاصم ءاشت امفيك اههجوت ««7ةيبروألا تايلاجلا

 ةلئاط احابرأ اهئارو نم ينجتو «دالبلا ناكس حلاصم عم ةقستم وأ ةمجسنم ةمجسنم

 ميظنت كانه ناك ول ءدسألا بيصن اهيف مهل نوكي نأ محلل عم ناك
 ًافقوم هسفن يروسلا يبرعلا عمتجملا فقي ملول وأ ءهجوم يوك يداصتتقا

 لبن ىلإ هروفن هعفد دقف . اذه يبنجألا يراجتلا لغلغتلا نم افا انيقات

 ًاظفاحم يقبف .اهمظنو اهبيلاسأو ةيراجتلا ةايحلا ريوطت يف «ديفمو ديدج لك

 يرجي ام ىلإ ٍلع نم ًارظان ةقب ةقباسلا همظن لوح ًاعقوقم :©ةقيتعلا هقرط ىلع

 . ًانكاس كرحي وأ كراشي نأ نود هيدي نم تلفت رومألا ًاكرات ,همامأ

 عيمج تلخدأ .ةثيدحلا روصعلا علطم يف ًايداصتققا ةروطتملا ةبروأ نإ
 «تاباسحلاو «ةيفرصملا تايلمعلا لثم ءماشلا دالب ىلإ ةيراجتلا اهبيلاسأ

 ددعلا ةدودحم ةعامح ىوس هطقتلت مل ديدجلا اذه نأ الإ . خلإ . . . تانيمأتلاو

 ,عطتست مل هذهو «ةينيدلا تايلقألا نم ةلقلا يه «عمتجملا يف ريثأتلاو

 ةدئاسلا ةئفلا عم لعافتلا قيرط نع « عومجملا حلاصل ةراجتلا كرحت نأ درت مل

 اذه يف ةكراشملل ايسفن ةدعتسم اهرودب اهلك نكت مل يتلا ,ناكسلا نم

 تايلاحلا عم ةسيئرلا ةلماعلا يه ةئفلا هذه تيقب كلذبو . يراجتلا رودلا

 ءاهسفنل هركتحت حبر ىلع يلاتلاب لصحتو ءاهتفرعمو اهطاشني اهدمت «ةيبروألا
 مامأ م اهتطاسوب معدتو ءاهتاذ اهب يوقت ةيداصتقا ةوق ىلإ هلوحتو
 ا ةمكاحلا تاطلسلا

 (1) 8. اذامقنأ. كاوأمأره لن انطوهم. 27 ١ ) : 1 :5 .٠

 (2) ظانقوولا, 0) 1 :65 ٠١

 مغرلا ىلعو . ةيئادب مهلئاسوو مهتاودأ نإ : نيينطولا راجتلا نع «لسار» لاق دقل

 نولمعي اولازال مهنإف «يزيلكنإلا يراجتلا بتكملا يف لمعلا ةقيرطب مهباجعإ نم
 . ده رخل .ديلقتلا تالواحم عيمج ةليوط ةرتفل قيعتس دس اهنأ دب ال ةئيس ٍفورظ يف

 '.مهئاكذب صقنلا اذه نوضوعي مهنأب لوقلا نم عنمي ال
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 يبلسلا جرفتملا فقوم اوفقو دق نييماشلا راجتلا عومجم ناك اذإ نكلو
 تايلاجلل ةصرفلا لباقملاب اوحيتي مل مهنإف ؛ةيلودلا ةيجراخلا ةراجتلا مامأ

 دالب عم ةراجتلاف .ةيلخادلا ةراجتلا ىلع ةلماك ةرطيس رطيست يك ةيبروألا

 «دالبلا لهأ راجت ةضبق يف تلظ «قارعلاو ىرغصلا ةيسآو ءرصمو زاجحلا
 لصفلا نكمي ال هنأ فورعملا نم نكلو . بناجألا ًانايحأ اهيف مهكراش نإو
 «نادلبلا نم دلب يأل يداصتقالا بيكرتلا يف ةيلخادلاو ةيجراخلا ةراجتلا نيب

 ةراجتلاب مكحتتو ريغتو لوحت نأ .ًانايحأ ةيجراخلا ةراجتلا ةعاطتساب لب
 ىلع رطيستو ةفلتخملا علسلاب قاوسألا دوزت يتلا يه املاط «ةيلخادلا

 ةيراجت ةعلس لماعتلا ةليسو وهو دقنلا حبصي امدنع ةصاخبو ءاهراعسأ

 .ةيجراخلا ةراجتلا يف اهرثأ كرتت نأ ةيلخادلا ةراجتلا رودقمب نأ اك . ةيسيئر

 «عئاضبلاو علسلا نم اهتجاحب اهنانومت ةيلحملا ةعانصلاو يه تناك املاط
 دوفوو ءامل ينامثعلا حتفلا لبق .ماشلا دالب ين رمألا هيلع ناك ام اذهو
  «ةراجتلا يف ةيروس هبعلت تناك يذلا رودلا نكلو .اهيلإ ةيبروألا تايلاجلا

 عئاضبلاب ةبروأ يذغي قوس نم ًايجيردت تلوحت ذإ بقع ىلع ًاسأر بلقنا
 اهتدروتسا يتلا وأ ,ةعونصملا ةبروأ عئاصب نم ىذغتي قوس ىلإ ءاهجاتحت يتلا
 تناك يتلا لباوتلا ىتحف .ةيطيحملا قرطلا ربع ؛ةكيرمأو قرشلا دالب نم
 اهب دوزتو ءرشع سداسلا نرقلا يف «دنهلا دالب نم ةيروس ةراجت اهلمحم
 لب .يلحملا اهكالهتسا لجأ نم اهب اهيتأت ةدنالوهو ةرتلكنإ تذخأ «ةبروأ
 ةراجتلا ىلع رطيست ةيبروألا تايلاحجلا تعرش امدنع هنأ ,كلذ نم ىهدألا

 ةدوجوملا ماخلا داوملا حضنتو «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ءاحنأ مظعم يف ةيجراخلا
 تبلقناو «ةيبروأ حبصت تداك ءازجألا كلت نيب لفاوقلا ةراجت نإف .دالبلا يف

 ال وأ ًانايحأ ىضاقتت «ةفلتخملا علسلل ربعم ىلإ ةيلعف قوس نم ةيروس
 ةيلحملا ةيلخخادلا ةراجتلا بساكم نإف مث نمو .اهيلع رورم مسر ىضاقتت
 اهينجي يتلا ةلئاملا حابرألا نيب مخض توافت رهظو .تصقانت اهتاذ
 نم ريثك كرتو .نوينطولا اهيلع لصحي يتلا ةدودحملا كلتو .نويبروألا
 .نيعئاب وأ «نييبروألا عئاضبل نينزاخن ىلإ اولوحتيل «ةيديلقتلا مهلارعأ راجتلا

 مى



 0 ا ا يا

 يتم هضم ككمتاعم مهتم شاش ااا ةسي دسم نييك شم باوعف 5559

 .()ةدروتسملا علسلل ءاطسب

 ةيملاعلا  ةيبروألا ةراجتلا ةلجعب ماشلا دالب ةراجت نويبروألا طبر دقل
 ؛ةصاخملا مهرظن ةهجو نم «نيرمعتسملا لكك ءاهيلع نومكحي اوذخأو
 نيداج اوروصتو ءامل نهو اهعم مهتالدابت نهوو ءامل راهدزإ مهتراجت طاشنف

 هنع ىنغتسي ال ءدالبلا يلاهأل ةايحلا رداصم نم أماه ًاردصم اوناك مبخأ
 نإو» .©”اهنأش تعفرو بلح ةنيدم تداش يتلا يه بلح يف مهتراجتف

 اديص» نإو .اهيف ناكسلا ثلث دوأ ميقت اهيف نييسنرفلاو زيلكنإلا ةراجت

 ةيناثعلا ةلودلا اوعنقأو .«©«اهورداغ ام اذإ اهيف ةايحلا ةلعش ءىفطنتس
 اودارأ املكو « مهبرام ىلإ لوصولل هب اهنوددم ًاحالس هوذختاو اذه مهروصتب
 فاقيإو مهتايلاج لقنب اهنورذني اوناك يأ «هلانم رع بلطم ىلع لوصحلا
 . 0 مهتراجت

 ةراجتلا كش امنود تشعنأ دق ةيبروألا تايلاحلا ةراجت نإ «لوقلا ةوفصو
 ةماع ةيداصتقا ةكرح تدجوأو «ةيملاع ةراجت ىلإ اهتلوحو ؛ةيماشلا ةيجراخلا
 شاعنإلا اذه نكلو ءرشع سداسلا نرقلا ف ةصاخببو «دالبلا يف

 ىلإ ةبسنلاب 58 ةليئض ةلق حلاصلو 0020 ًادودحم ناك .«يرامعتسالا»

 ًاشاعتنا حنمت « ضيرملل نيفروملا ةقرزب هبشأ هعقاو يف ناكو ,ناكسلا مربع

 مطحتو .هتاكلم ىلع رطيستو ءهاوق فعضت نأ ثبلت ال اهنأ الإ يلو
 1 هتدارإ هدقفتو .ةمسج

 اهتراجت يف اهريثأتو اهراثآ ةيروس يف ةيبروألا تايلاحلا ةراجتل ناك امكو

 (1) 53 ن/ةووأ., 2: 1 ْ )ع ,

 (2) م6. 8. 8 أ 76, اهالكم لو 0'ةمئاقاشم. 2 اناقا 0 ش )7

 (ن) ماك. عام, 8 1 6. ع 607 2 ١

 (4) 5 'مصتاونال, ١) 1 1 4 :8 ٠١

 (5) اطأو. ال 58 64ه
 ١4. ص ١ ج بلح نع ةيخيرات قئاثو ريدصت 445 ص 7 دلجم طائر

 مكا



 اصأ دقف .اهتعارز واهتعانص يف اهجئاتن امل ناك هنإف «ةيلخادلاو ةيجراخلا -

 ءراهذزاو شاعتنا « ينامثعلا حتفلا دعب نييبروألا دفاوت ءدب يف ةيماشلا ةعانصلا

 ةروهشملا ىلوألا ةصاخبو :ةيريرحلاو ةينطقلا ءةيجيسنلا ةعانصلا اميسالو

 . يمجعلا» اهنم «ةفلتخم ءاسأ اهيلع قلطأ يتلا ءاقرزلا ةتباثلا اهتاعابصب

 . .©ةينولاتاكو ةرتلكنإو ةسنرف ىلإ ردصت تناكو .«يومحلاو يسّلكلاو

 ةيريرحلا ةعانصلا نإف كلذكو .ةامحو قى قشمدو كبلعب يف عنصتو ءاضيبلاو

 «تباثلا غابصلاو «دحاولا نوللا تاذ .فرتلا ةشمقأ جسن ىلع ترباث

 ىنتح .قشمدو سلبارطو بلح يف كلذو «ةبهذملاو ةضضفملاو ءابنم ةرهزملاو
 )5٠٠٠( ب رشع سداسلا نرقلا ةيابن يف ردق بلح ةنئيدم يف لاونألا ددع نأ

 لوهجملا» نإ لب .©دعب اميف اهفاعضأ ةثالث ىلإ تعفترا دقو .(7لون

 ب بلح يف ةيريرحلا تاجوسنملل يونسلا ريدصتلا .ةميق ردق (يقدنبلا
 ةعانص تطشن «هريرحلا ةعانص بناج ىلإو .(«تاكود 60١ 0 ٠(

 نوباصلاب ةلمحملا ةلفاقلا نإ ىتح «تاذلاب بلح اهب ترهتشا ىتلا نوباصلا
 1٠١-١7١ مضت تناك «م151/8 ماع يف ءركب رايد ىلإ بلح نم ةهجتملا
 تايلمع نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه ؛«هداجسلا ةعانص تمن كلذكو ..«»ًالمج

 بكارملا ةعانص تعجش دق «ةيروطاربمإلا ءازجأ نيب ةعساولا يرحبلا لقنلا
 ىمدلا ىلع ًاقيلعت «ةجافونسو ركذيو:: ةيرصللاو ةيروسبلا ءىتاوملا ف ةيضصلا
 : لاونألل ا رقم تذهتا يتلا تايراسيقلا ءانب نأ ءبلح ةنيدم يف يعانصلا
 0 .ةشهدلا ىلإ وعدت ةدايز دادزا دق .عونو فنص لك نم ةجسانلا
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 نم اهيلإ دراولا ىلع ال ةبروأ عم اهتراجت يف دمتعت تناك سلبارطو بلحو
 روصعلا ذنم اهب ترهتشا يتلا ةيلحملا اهتعانص ىلع امهنإو 00 ىصقأ
 ًاريوطت وأ ءاهيلإ ةجاحلا ةجيتن .ًاددجم اهيلإ تلخدأ يتلا وأ .ةطيسولا
 «شيبارن» عنصو ءالثم جيسنلا يف ريرحلاو نطقلا طويخ طلخك ءاهتيعونل

 .(اد)رشع عباسلا نرقلا يف ةليجوابلا

 ءىداب يف ةيروسلا ةعانصلا عجش نذإ ةبروأ عم يراجتلا لدابتلاف
 ةرتلكنإ تلخند امدنع اهيسال ءرشع عباسلا نرقلا يف لدبت رمألا نأ الإ رمألا
 فيرصت ىلع نيتصيرح ناتلودلا تناك دقف . يراجتلا ناديملا ةدنالوهو

 هذه سفانت ملو .قرشلا يفو ةيروسلا ضرألا ىلع ةيفوصلا |مهتاجوسنم
 تناك ةعونصملا ةيروسلا ةشمقألا نأل ؛ةيروسلا ةعانصلا ءدبلا يف تاجوتنملا

 تناكو «ىراجت ال يتلا اهناولأو اهتاغابصب ةروهشمو «ةيريرحو ةينطق اهمظعم
 مضلا لبق اهدروتست تناك يتلا «ةيفوصلا تاجوسنملا ىلإ ةجاحب ةيروس
 ومنت اهتاعانص تذخأ ىتلا ةيبروألا لودلا نكلو .ةيقدنبلا نم يناثعلا
 عباسلا نرقلا يف اهتعبتا يتلا ,ةيليتنكرملا ةيداصتقالا ةسايسلا ةجيتن ءرهدزتو

 قاوسأ ىلإ رثكأف رثكأ ةجاحب تدغ .هنم يناثلا فصنلا يف ةصاخبو ءرشع

 تاجوسنملا نم اهجاتنإ ردصت ةرتلكنإ تذخأف ءابتاجوتنم عاونأ لك اهيف عيبت
 . خاوجألا بناج ىلإ «ةسنرفو ةيلاطيإ ندم كلذكو «ةيريرحلاو ةينطقلا

 . .اهسفن ةيروس نم تاعانصلا هذهل ةمزاللا ماخلا داوملا داريتسا اهمه تلعجو

 يتلا ؛ةيديلقتلا ةيماشلا ةعانصلا «ةثيدحلا ةيبروألا ةعانصلا تسفان ًايجيردتو

 ءاهقيرب ابخف .«ةثيدحلا ةينقتللو «ةيبروألا قوسلا تابلطتمل حتفنت مل
 داوملا نم اهسفن نيومت نع ةزجاع تفقو اهنأ ىتح «اهتاذ ىلع تشمكناو

 امرك اعني نماوعرا ترد ةيبروآلا ةراجتلا نأ ذإ «ًأيلحم ةجتنملا ماخلا
 .طقف اهخانصل

 قوسلا ىلع ةرطيسلا نع ةيماشلا ةعانصلا زجع نأ يملا يفو

 (1) ةامط ة 80و. |. 5: 6 00 1 : 09
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 ىلع لب ءاهتيعون يف ءوس وأ ءطقف اهتينقت يف روصق ىلإ عجري ال «ةيبروألا
 نم «ةيبروألا قافآلل ةقبطملا اهبترهش اهل لازي ال ناك .,كلذ نم سكعلا
 «ةبروأ اهشيعت تناك يتلا ةيداصتقالا ةروثلا ىلإ عجري|منإو « ةناتملاو ةدوجلا ثيح
 ماظنلا ىلإ و «ةيملاعلا ةيداصتقالا فورظلا لاف ,ةقباسلا اهتاموهفم تريغو

 ءهسفن ىلع يروسلا يبرعلا عمتجملا عقوقت ىلإ ًاريخأو .يناثعلا يداصتقالا
 ةراجتلاف اذكهو .اهحلاصل يملاعلا داصتقالا ىلع ةلماكلا ةبروأ ةرطيسو
 ًاديلقت تناك يتلا .ةصاخلا اهتاعونصمب ماشلا دالب تقرغأ ةحساكلا ةيبروألا

 . اهلئاسوو اهبيلاسأ ضعب تسبتقا نأ دعب «ةيروسلا تاعونصملا نمريثكلل

 .اهراثآ كلذك ةيبروألا تايلاجلا ةراجتل ناك دقف ,ةعارزلا ناديم يف امأ
 ركفي نأ نود .هدوأ ميقي ام جاتنإ ىلع ابصنم ناك يماشلا حالفلا طاشنف
 هلوصحم هنم يرتشت ةيبروألا تايلاجلا تذحأ دقو امأ ءريدصتلل جاتنإلا يف

 ناك يذلا قيضلا قاطنلا نم رحتي عرش هنإف « ةيرغم راعسأب داوملا ضعب يف
 تاعارزلا تعستاو ماه رييغت اهيلع أرط نذإ ةقلغملا ةعارزلاف .هيف رودي
 .اهب ةيانعلا تدادزاو ءاريبك اعاستإ يجراخلا ريدصتلل اهجاتنإ صصخملا

 ةبرجتلاو عقاولا ناك امنإو «ةيناهثعلا ةلودلا اهتعبتا ةسايسل ةجيتن اذه نكي ملو
 كلت سأز يفو . قيرطلا اذه يف يعاطقإلاو حالفلا اريس ناذللا امه
 دالب بونج يف قطانملا نم ريثك يف هتعارز تدتما يذلا «نطقلا تاعارزلا
 ظحالي الو .زقلا دود ةيبرتل توتلا رجشو .لحاسلا ىلعو ءاهلاشو ماشلا
 ريدصتلل ةدعملا داوملا عرزت يتلا ضرألا تاحاسم عاستا يف يعارزلا روطتلا
 ىلإ اهعم ةيبروألا لودلا اهتلمح ةديدج تاعورزم لاخدإ يف امنإو ,بسحف
 ةيماشلا ةيعارزلا ةايحلا يف بعلت لازت الو ,رشع عباسلا نرقلا ف ةيروس

 رشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف ترشتن ررشتنا يتلا « غبتلا ةعارز اهمهأو ء انا ارق
 عونلل ارياغم ةيماشلا ضرألا هتجتنأ يذلا عونلا ناكو .(«>بلح ةنيدم يلاوح

 (1) 0'قةماوناع, الا, 2: 0 0 000
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 ةرودنبلا» ةعارز ماشلا دالب ىلإ تلقن امك .نييبروألا ىدل فورحعملا ينيجرفلا

 زيلكنإلا هله يذلا 2 «ةلوارفلا -قلشلا توّتو» (١)وريبلا نم ةدراولا )0 مطامطلا -

 . «0اهيلإ
 دق حالفلا لاوحأ نأ .ةقباسلا تاروطتلا نم مهفي الأ بجي نكلو

 «ضرألا ىلع رطيسملا يعاطقإلا ناك ديفتسملا نأل ,هلخد عفترا وأ «تلسحت

 لباقم هيلع يلوتست وأ ءاهسفنل ةعارزلا جوتنم ركتحت تناك يتلا ةلودلا وأ

 . نيحالفلا ىلع ةبترتملا ةيدقنلا بئارضلا

 رشع سداسلا نينرقلا يف « ماشلا دالب يف ةيبروألا تايلاحلا ةماقإ اهتفلخ

 ةفصب ةيملاعلا ةيداصتقالا تاروطتلا عم مءالتي ميلس هاجتا يف هعفدو ,ىلحملا

 .ةصاخ ةفصب ةيبروألاو .ةماع

 5 : اهمهأ ةديدع لماوع ىلإ كلذ بابسأ عجرتو

 ةميدتلا سسألا ىلإ دنتسملا ةيناثعلا ةلودلل يداصتقالا ماظنلا - : ًالوأ

 اهروطت مل يتلا سسألا كلت «ةيمالسإلا ةيبرعلاو .ةيطنزيبلا «نيتراضحلل

 . ةيملاعلاو ةيبروألا ةيداصتقالا تاروطتلا عم مءالتتل ةيناثعلا ةلودلا

 ةلودلا كردت مل يتلا :ةثهاللاو ةعساولا ةيبروألا ةيداصتقالا ةروثلا :ًايناث

 ,اهعفاودو اهطحو «اهتانومضمو اهادم يماشلا يبرعلا عسمتجملا الو ةيناثعلا

 .يملاعلا داصتقالا روطت يف اهتدجوأ يتلا ةيرذجلا تارييغتلا ةيعونو

 ,ىرخألا تاعمتجملا نع هتاذب يضارلا يماشلا يبرعلا عمتجملا :ًاثلاث .
 يناثلا ينعملا نيدلا رخف ريمألاك « هيف ةددجملا عئالطلا صعب تقفخأ يذلاو

 «ةقباسلا هتودع ةيروأ عم ابتالصو «ةدجتسملا اهراكفأب ابهأل . هقارعأ زه نم

 (1) 8:ةنوا. 8: 7 - 2 40

 (2) 8نووواا. 2) 9 :6 ٠١
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 فلأتلاو ءاهيلإ هباذتجا نع ةزجاع تناك «هيف ةينيدلا تايلقألا ىلع اهدامتعاو
 نينرقلا ةليط شاع اذكهو .ةيرورضلا ةيروثلا تارييغتلا ثادحإو ءاهعم
 نع ًادعتبم «ةيبروألا تايلاجلا نم ًارفان ءرشع عباسلاو رشع سداسلا
 لخأي ال ىتح .ةعانملاو عقوقتلا نم فيثك راتسب هسفن ًايطغم ءاهم كاكتحالا
 فيثك راتسب هسفن ًايطغم ءاهب كاكتحالا نع أدعتبم ؛ةيبروألا تايلاجلا اهنم
 . هحاصل ولو ًائيش اهنم ذخأي ال ىتح «ةعانملاو عقوقتلا نم
 ةيبروألا تايلاحلا اهتعبتا يتلا .(ةيرامعتسالا» ةيداصتقالا ةسايسلا د اعنا
 ءاهيف ثماقا وأ ءاهيلع ترطيس ةعقب .لك يف اهتعبتا اك .ماشلا دالب يف
 ,«ببغلا» انلق اذإو .عشجلا لالغتسالا اهتافص ز ربأو .ةيداصتقا فادهأل
 حبر ربكأ ىلع لوصحلا تايلاجلا كلت مه ناك دقف .نيلاغم نوكن الف
 .ةمعنمو ةهفرم رقتستو ءاهناطوأ ىلإ كلذ دعب عجرتل .تقو لقأب «نكمم
 اهنم فطقت ءابنم شيعي ناسنإ ال ةيعيبط ةرجش اهمامأ يروسلا داصتقالاف
 تضرعت ام اذإف :ًائيش اهبحاص ىلإ عفدت ال اهنأ ول ىنمتتو «راغلا نم ءاشت ام
 تناك اهنأ ..كلذ نم ىهدألاو .اهب ةهبآ ريغ اهنع تفرصنا .توملا وأ لوبذلل
 ةيدرفلا ةيداصتقالا ةسايسلا عم ةيشمتم ءاذه يداصتقالا اهريس طخ يف
 عم هنابهانتيو ءاعم رمثلا نافطقي نافرطلاف .ةمكاحلا ةينايثعلا ةلودلا ةالول
 ببنلا مامأ ًالوط وأ ًالوح كلمي الو .ءىكلتمو دماج ةرجشلا بحاصو
 0 | . جودزم ا

 ' نينرقلا يف ءًاينقتو ًايداصتقا ةفلختم عقاولا يف ماشلا دالب نكت مل - :ًاسماخ
 ال تناك اهنإف مث نمو :ةثيدحلا ةبروأ نع .رشع عباسلاو رشع سداسلا
 ”اهتعانص ين وأ ءاهبيلاسأو اهتراجت قئارط يف ناكأ ءاهيلع قوفتلاب رعشت لازت
 يف ًلعف حايسلا هتبثأ ام اذهو .اهتعارز تالاجم ين وأ ءابناقتاو اهعونتو
 رهظي «ويفراد» نإ لب ءرشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ىتح مهتاباتك
 . .«ااهلهأ ةراجتو ءاهتالصاؤم نمأو ءاهتعارزو اهتعانصب ديدشلا هباجمإا

 )١( سداسلا ءزيجلا يف ركذ دقلو .ةتسلا هئازجأب هويفراد» تاركذم ىلإ عجري بالذات؛ 
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 رصنع نوكت مل «ةيداصتقالا اهبيلاسأب ةيبروألا تايلاجلا نإف ءاذه ىلعو

 ةبروأ تأدب امدنع نكلو .هكرحيو ةيروس يف يبرعلا بعشلا ريثي فاك دحت

 دق ناك هنإف ءرشع نماثلا نرقلا يف «يداصتقالا هريس قيرط ًامامت رياغت

 ىلع رداق ريغو «لحارمب ًافلختم هتلعج ,«فعضلا نم ةريبك ةجرد ىلإ لصو
 . بكرلا ةرياسم

 ناكس اهنكي يتلا ةرتتسملا ةوادعلا ءاهمعديو ,لماوعلا كلت ىلإ فاضيو

 يف ةيراجتلاو (ةيفرحلا فئاوطلا) ةيعانصلا تاباقنلا ماظنو «نييبروألل دالبلا

 لعج امم ؛ةيركفلا ةكرحلا فعضو «ةمكاحلا تاطلسلا طغضو « ماشلا دالب

 . اديقمو ًانئقم لعافتلاو ًابعص حاتفنالا

 ءاهناطوأ ين ةيبروألا تايلاجلا هتكرت يذلا يداصتقالا رثألا لوح انآ

 نوشيعي نيذلا كئلوأ نإ» :لوقي «دوو» نإف ءماشلا دالب يف اهلمع ةجيتن

 ةيفاك وأ ةلئاط تاورث نوعمجي اوناك , عاقبلا كلت يف ٍةليوطلا مهافنم ينس

 نوجتو ةاعرلعلا+ . .هتايح ةيقب ةحوبحب يف شيعلا ىلع ًارداق مهدحاو لعجتل

 الجر هنم تلعج ةورث عم ءبلح يف ةنس )١7( ةماقإ دعب ةرتلكنإ ىلإ «ينريف

 ردقت ةورث كرتي نأ هنكمي هنكمي «حجانلا طسوتملا رجاتلاف . . .هتنيدم يف اماه

 اوداع نيذلا راجتلا ءالؤهريثأت : نأ فيضي هنأ الإ « (1١)(هينج فلأ نيرشعب

 مهتاورثو اليئض ناك مهددع نأل ًاريبك نكي مل .طسوألا قرشلا دالب نم

 ءالؤهف «يزيلكنإلا عمتجملا ىلع ام طغضب اوموقي نأ مهل حمستل ةلدتعم

 رزج يف ركسلا بصق يرمثتسم لام مهل نكي مل «تنافيللا َ (تاوشابلا»

 يتلا ةيسايسلا ةوقلا ًأدبأ اوبستكي ملو ؛لاغنبلا يف نيلماعلا وأ «ةيبرغلا دنهلا
 .«9(رشع نماثلا نرقلا يف نوظوظحملا دارفألا كئلوأ اهب عتمتي ناك

 :ءىش يف ةبروأ ةعارز نع قرفت ال بلح ةعارز نأ -
 ان" ممباوينام, الا. 2: 460 ْ
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 ال هنإف ,ةدنالوهو ةسنرفو ةرتلكنإ راجت ىلع قبطني لوقلا اذه ناك اذإو
 ماشلا دالب يف مهنم اوماقأ نيذلا ككئلوأ نأ ذإ ٍ ةيقدنبلا راجت ىلع قبطني
 لكشب اهتسايس هيجوتو , مهدالب داصتقا ين بكا ماهسإ اوسهسأ ءرصمو
 مل تايلاحلا هذه نأ نم .«دوو» هلاق امم مغرلا ىلعو .رشابم ريغ وأ رشابم
 لك ىلع ةرطيسلل ةيفاك ةوق تاذ «ملاعملا ةحضاو ةيداصتقا تاقبط نوكت
 ةكرش لثم «تايلاجلا هذه اهب تطبترا يتلا تاسسؤملا نإف «ةلودلا ةسايس
 «ةيدنالوهلا مادرتسمأ ةكرشو «ةيليسرم ةراجت ةفرغو «ةيزيلكنإلا تنافيللا
 ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف .دالبلا داصتقا يف اماه ارود تبعل

 تارظنم ىلإ ؛دودحم لمع تاذو ةقيض ةيراجت تارظنم نم تلوحت اهنأ ىتح
 ىلع ةيسايسلاو ةيداصتقالا اهتاريثأت اهو .لامعألا ةبعشتم ةريبك ةيليتنكرم
 قرشلا ةقطنم ةيمهأ ىلإ اهود تهبن يتلا يه تاسسؤملا كلتف ومع
 نع ةيفاو تاسارد امل تمدقو .يملاعلا داصتقالاو اهداصتقا يف طسوألا
 تحوأ يتلا يه اهنإ لب .تاريخ نم هكلمت امو .ءاهماكحو اهبوعش عاضوأ
 .اهئازجأ ىلع نكمأ نإ ًايسايس ةرطيسلاو ءاهيف ةدايسلا ةرورضب اه

 مت دق اهراطإ يف لمعلا ناكأ ةيداصتقالا تاسسؤملا هذه قيرط نع
 لمعلل لاما سوؤر تعجش ءعساو وأ قيض فارشإ تحتو ءًايعامج وأ ًايدرف
 لئاسو تمدقتو «ةيبروألا ناطوألا ىلع حابرألا تقفدتو ءجراخلا يف
 «تعستاو ةراجتلا تمنو «ةيرحبلا تالصاوملا قرط تبعشتو .نحشلا
 دق ةبروأ يف ةلماك قطانم نإ لوقلا نكمي لب .قرشلا عئاضب راعسأ تندتو
 ىلإ رظنت تناك يتلا ,ةيسنرفلا سنفوربلا ةقطنمك .ةراجتلا هذه نم تشاع
 .ةرتلكنإ ىلإ ةبسنلاب دنهلا اهتأكو ناطلسلا ةيروطاربمإ

 لكل يعانصلا جاتنإلا عفد يف ًاحضاو ًايلج ودبي مالا اهرثأ نأ الإ
 روصعلا يف ةريهش ةيجيسن ةعانص رقم تناك ةيروسف ءامنق ةييوزأ ةلوذ
 ' ةينقت ةفرعم ددجلا نيدفاولل تطعأ اهنإف مث نمو ؛ةثيدحلا علطمو .ةطيسولا
 ءاهتقيرطو تاغابصلا عاونأ يف اميسالو .مهيدل نكت مل ؛ يعانصلا ناديملا ف
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 عج ةفدب اوظحالي نأ «لؤالا نييراجتلا اهءالمع تصوأ ةرتلكنإ نأ ىتح
 أو ءاهناقتإ ةجردو ءةيبنجألاو ةينطولا قوسلا يف ةلوادتملا ةشمقألا عاونأ
 ةغابص يفو .ةغابصلا يف ةمدختتسملا ةيندعملا داوملاو ,تاتابنلا عيمج اوفرعتي

 هتعارزل هروذج وأ جلينلا روذب اهل اورضحي نأو «تاذلاب قرزألا نوللا

 .ةيروسلا قوسلا ىلع ةيبروألا تاعانصلا فلتخم كاكتحا نأ امك .(')اهيدل
 ةدوج اهبسكأو «تاعانصلا كلتل ينفلا ىوتسملا نم عفر ءابنيب |يف اهسفانتو

 خوجلل ةماه ًاقوس اناك تنافيللاو ماشلا دالب نأل ءاهجاتنإ فعاضو ناقل

 كلت نإ لب . ةيلاطيإلا ريارحللو « يدنالوهلاو يقدنبلاو يسنرفلاو يزيلكنإلا
 ىلإ اعد امت ةرتلكتإ ىلإ يروسلا نطقلا لاخدإ يف ًاببنم تناك تايلاجلا
 اًمعدم ناك ماخلا ةيروس ريرح نأ امك .رياشكنال ين نطقلا عناصم ةماقإ
 يف ةيبروألا تايلاجلا ةراجتف .ةرتلكنإو ةي دلو ةسنرل يف ريرحلا ةعانصل

 ءاهتيوقتو ةيبروألا ةعانصلا ميعدت يف ًايسيئر لماع نذإ تناك ة ةيروس

 ءاحمنأ عيمجو ةدنالوهو ةرتلكنإ يف ترشتناو بتوسعلا حا ناضم تدادزاف

 ةيحان نم يضرت ىتح تروطتو « ةعانصلا كلت ىوتسم ىقتراو .كودغناللا
 . ماشلا دالبو تنافيللا ف «ناكسلا قوذ اهناولأو' اهتدوج

 «نفسلا ةعانص طاشن يعانصلا راضملا اذه يف ىسني الأ بجيو

 تاودرخلاو «ةيقدنبلا نم جاجزلا لثم .ةردصملا داوملاو «.ةسنرف يف ةصاخبو
 ةيضفلا ةلمعلا ًاريخأو .خلإ . .ةسنرف نم فوصلا تاوسنلقو قرولاو
 ضعبو ةونج لثم «ةبروأ نم ةقرفتم ءاحنأ يف كست تناك ىتلا «ةفيزملا

 1 0 ندم

 تايلاجلل ةريبك ةميق تاذ راثآ رهظت الف .يعارزلا ناديملا .يف امأ
 ةيتابنلا تاساردلا تناك نإو « ماشلا دالب يف تماقأ يتلا «ةيراجتلا ةيبروألا

 تبرع يفر دامو ااهبإ تيب د ميضتب اه مال ىلا «ةعساولا

 (4) 8. اولا نرتب 7: )1 هم: 89 - 90 1 )0غ(
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 نأ نكميو .اهنوفرعي اونوكي مل يتلا «تاتابنلا نم ريثكب ًايملع ةبروأ ناكس
 نرقلا رخاوأ يف ةرم لوأل ةبروأ هتفرع يذلا ««نبلا» قاطنلا اذه يف لخدن

 يهدبلا نمو ءرشع عباسلا نرقلا يف الإ ًابورشم هاطاعتت لو ءرشع سداسلا
 .اهعاقصأ يف همئالي ال خانملا نأل ,هعرزت الأ

 «ليخلا ةيبرتب ربكأ ًامامتها اهدالب ىلإ اهعم ةيبروألا تايلاجلا تلمح هك
 ناكسلا مامتها ىرخألا تنافيللا نادلبو ماشلا دالب يف تدهاش ابخأو اهيسال

 زكرم تيبثت يف رشابم ريغ قيرطب تمهسأف ؛ةليصألا ةيبرعلا لويخلاب ريبكلا
 .ةماه لقنو رج ةليسوك ناصحلا

 نمزلا نم ةرثف اهناطيتسا دعب ةيبروألا تايلاحلا تجرخ «ةزجوم ةملكبو
 تنافيللاو ةيروس نأب ءاهودو اهيلع ةفرشملا تاسسؤملا اهعمو «ةيروس يف

 يسايس يداصتقإ طيطخت لك يف لخدت نأ بجيو .ًايداصتقا ةماه ةقطنم

 ةرمعتسم حلصت اهنإف «ةيناثعلا ةلودلل اهعوضخ نم مغرلا ىلعف .ةلودلل
 اهتاجوتتم كلهتستو «ةيرورضلا ماخلا داوملا ةبروأل مدقت ةيلالغتسا
 . ةعونصملا

 : يعامتجالا ىحنملا يف ةيبروألا تايلاجلا اهتفلخ يتلا راثآلا لوح امأ

 عمتجملا طسو «تايلاجلا هذه اهتشاع يتلا ةيئدبملا ةلزعلا نم مغرلا ىلعف

 :-:يلي ام ظحالي ذإ . ةريطخو ةماه تناك اهتماقإ جئاتن نإف , يماشلا يبرعلا

 ًاشنج «هنع ةبيرغ تائف يماشلا يبرعلا عمتجملا قاطن يف تشاع دقل - ١
 «ةفاوح ىلع ايحت نأ عمتجملا اذه اهل دارأ دقو .ةراضحو اماظنو انيدو ةغلو

 ءاهنغ تشمكناو «ةملسملا هتيرثكأ اهتلزعف .هقاعأو هميمص يف لغلغتت نأ ال
 نوكت ام هبشأ ءاهددع ةلق نم مغرلا ىلع ةيبروألا تاعامجلا هذه تناكف

 مكحو .ةصاخلا اهتايحب .يماشلا يبرعلا عمتجملا مضخ يف ةريغص رزجب'
 .اهتازايتماو ءاهسفنب اهسفن
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 نأو ءرمألا ءىداب يف ةلزعلا قاطن مطحت نأ تاعامجلا كلت لواحت مل- ؟
 يه تدارأ لب «عمتجملا لخاد يف رهصنت وأ ,ناكسلا عومجم عم لعافتت
 ثحبت تأدب نمزلا عم اهنأ الإ .اهبيكرتو اهتيتاذو اههايكب ظفتحت نأ «ىرخألا
 رماطعلا يهو ءاهعم مجسنت نأ نكمي يتلا رصانعلا ىلإ برستتو « جرخم نع
 ايباجيإ بذاجتلا ناك دقل عقاولا يفو .امهنيب مئاقلا ينيدلا لثاتلل ةيخيسملا

 يتلا ةبوتكملا تادهاعملا بناج ىلإ ةجاحب ةيبروألا تايلاجلاف .نيفرطلا نم
 نع اهدعاقيو ارز ككيدو لاهألا نم دنس« نطالتبلا نم ابغا
 . شمكنمو اهنع بيرغ وهف اهل امامت ًايداعم نكي مل نإ . عمتجم طسو لمعلا
 لباقملاب رعشت تناك ىتلا «ةينيدلا تايلقألا يف ةدوشنملا اهتلاض تدجوو
 . ةملسملا ةمكاحلا تاطلسلا مامأ اهيوقيو ءاهزكرم معدي دضع ىلإ ةجاحب
 ةلودلا قاطن يف .ةصاخلا اهقوقحب اهعتمت نم مغرلا ىلع تايلقألا هذهف

 دض ةيفخ ةمقن اًئاد نضتحت تناك اهنإف .«للملا نوناق» بجومب «ةيناثعلا

 ًايداصتقا ًادنسم نيدفاولا نييبروألا يف تدجوو . يمالسإلا ينامثعلا مكحلا
 نييراجت ءالمع - انيأر امك  اهدارفأ لمع اذكهو . مهب تقصتلاف ءاهل ًايونعمو

 يراجتلا لمعلا ىلع مهتبرد مهتدعاسو «ءاطسوو نيمحرتمو «تايلاحلا كلتل

 ةراجتلا ناديم يف ةصاخلا مهتحنجأب دعب [يف قالطنالا ىلع , مهعم عساولا

 ةقبط تنوكو «ءايداصتقا ةينيدلا تايلقألا كلت تشعتنا كلذبو . ةيجراخلا

 5 يف ةصاخبو «يماشلا يبرعلا عمتجملا راطإ يف .ةحضاو ةيزاوجروب

 .اديصو قشمدو بلح لثم ىربكلا

 نع ًاريثك اهتيلقع يف فلتخت ةديدجلا ةيزاوجروبلا ةقبطلا تناكو
 ديلقت ىلإ ليمثو « ىنغ رثكأ عبطلاب يهف «ةريغصلا ندملاو ىرقلا يحيسم
 .اهتايح رهاظم لك يف ءاهعم لمعت يتلا تايلاجلاو ةبروأ

 نأ ىتح «ةرخافلا شايرلاب اهثثؤتو ,ةمخفلا روصقلا ينبت تعرش دقو
 رشع عباسلا نرقلا يف عستا - بلح يف نييحيسملا يح  «ةديدجلا يح»
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 ءايحألا رار ىلع .ةعساولا تامامحلاو ؛ةريبكلا تايانبلا هيف تعفتراو

 .«)ربكأو مخفأ لب «ةيمالسإلا

 تايلاجلا عم يملسلا اهكاكتحا ةجيتن ةينيدلا تايلقألا تفشتكا دقل - *

 .(29”شماهلا ىلعو ةيوزنم هيف نوكت الأ اهنكمي هنأ تسحأ املاع «ةيبروألا

 اهؤالو فعضف «ةيقرشلا ةايحلا راقتحاو ««برغأتلا» ىلإ حنجت تذحأ اذلو

 تاموكحلاب اهسفن طبرت نأ تلواحو ءاهئاول تحت يوضنت يتلا ةلودلل

 «ةيمسر «تاءارب» تبلط اهنإ لب «ةيروس ىلإ اهتايلاجب تثعب دعب ىلا ةيبروألا

 نأ يأ ءاهقوقحو اهتازايتمإب عتمتتو «لودلا كلت اياعر نم اهبجومب حبصت

 ىلع تجرخف «ةيبروألا ةايحلا اهترغأ ةينيدلا تايلقألا نم تائف ضعب

 .هيلإ ءامتنالا تلضفو يماشلا يبرعلا عمتجملا

 عافدنا ىلإ اهانغو ,ىربكلا ندملا يق.ةديدجلا ةيزاوجروبلا روهظ يدأ دقل - 4

 « ةيجراخلا ةراجتلا ناديم يف اولمعيل «ندملا ىلإ ىرقلا نم نييحيسملا نم ريثك

 ةنراوملا نمو «نانبل لبج ىرق نم ةحضاو ةرجه تماقف . مهونطاوم لمع امك
 لثم «ةيبروأ تايلاج مضت يتلا ةيلخادلاو ةيلحاسلا ندملا ىلإ تاذلاب

 اذه ودبيو .بلح ةئيدم يف ةصاخبو .ةعرسب مهددع دادزا دقلو .بلح

 يسنرفلا ريفسلا ىلإ «بماشيد» يعوسيلا بألا اهمدق يتلا ةركذملا يف ًاحضاو
 عارعلل يلاعلا بابلا ىدل يعسلا اهيف هيلإ بلطي :م1585 ةنس يف ليتناون
 نيس ذنم ناك ةنراوملا ددع نإ» : اهيف ءاج دقف «عهتسيلكا عيسوتب ةنراوملل

 ةدحاو ة ةفرغب مهتدابع لجأ نم نوفتكي اوناكو .بلح يف [ذوم 5-5 ةنس

 نكلو ءًاصخش نيس وأ نيعبر أ نم رثكأل عستت ال .نمرألا ةسينك راوج يف

 « مهايع عم نانبل لبج نم اوؤاج نم مودقب اريثك ةفئاطلا هذه ءانبأ ددع داز

 مهددع غلبي دقو ءريرحلابو نهملا رئاس يف طاشنب نولغتشي ثيح اوميقيل

 (1) 5ةسابهو وأ. 5: 8 ْ ش 6
 (2) مى. )ل. !ميرعمأت [ةاممرأتهك أم 158 معقط اة/ورال. 2: 5 )32
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 هذه ىلع ةدعاسملا لماوعلا نم نأ ديكأتلا نم دب الو . .©02«هفالآ ةعبرألا

 فايرألا يف ةيعارزلا لاوحألا ءوس «ةرجه لا

 . ندملا يف قباسلا يعامتجالا نزاوتلا لالتخا .ةرجحلا هذه جئاتن نم ناك ه

 عمتجملا بيكرت اهنم وكشي ناك يتلا «ةريغصلا قوقشلا عسوتو «ىربكلا
 يتلا ,ةحماستملا ةكرتشملا ةايحلا ءارج نم مثتلت تداك يتلاو .يروسلا يبرعلا

 مو .اهنيب ةدوجؤملا ةينيدلا تافالتخالا نم مغرلا ىلع «هتاثف اهشيعت تناك
 ةيداصتقالا لاوحألا ريغت ةجيتن يعامتجالا بيكرتلا يف عدصتلا اذه نكي

 كلذك ةينيدلا تايلاجلا لالغتسا ةجيتن امنإو ءبسحف ةينيدلا .تايلقألل
 .اهنيب يريشبتلا اهلمعب موقتل «ندملا يف ةريبكلا ةيحيسملا تاعمجتلا كلتل
 ةصاخبو «ةيريشبتلا تاثعبلا هتبعل يذلا ريطخلا رودلا اقباس انّيب دقلو

 اهل ناك يتلا :ةيروسلا ندملا نم اهريغو ءبلحو نانبل لبج يف ةيعوسيلا

 ةيقرشلا ةيحيسملا فئاوطلا نم ةفئاط لك تمسق فيكو .«تايلاسرإ اهيف

 تحجن فيكو «رخآلا ىلع اههنم دحاو لك نيدقاحو نيعزانتم «نيقيرف ىلإ
 نكت مل يتلا ةيكيلوئاكلاف اذكهو .ةمورب.ةطبترم ةيكيلوثاك سئانك داجيإ يف

 ؛يبيلصلا دهعلا اياقب نم يه يتلا ,ةليلقلا ةينطولا ةيحيسملا رسألا ضعبو

 ةجنرفلاب ةطبترم ةيبنجأ ةلمك اهيلإ نارظني بغشلاو ةلودلا تناك يتلاو

 نرقلا يف «ماشلا دالب ءاحنأ يف ًاديور ًاديور رشتنت هدنت تذخأ دق «نييبيلصلا

 تاماسقنالاف . ةسنرف دييأتو « ةيبروألا ةينيدلا تايلاحلا دوهجب ءرشع عباسلا

 «يروسلا يبرعلا عمتجملا ل ةدحو تقزم «نذإ ةديدحجلا ةينيدلا

 ةهدده تذخأ يلا «ةيبروألا ةيراعتسالا راطخألا مامأ هتمواقم تفعضأو :

1 

 هلغتستل هلغتستل «قزمتلا اذه تدصق تايلاحلا كلت نأكو .رشع عباسلا دنرقلا ذنم

 . هيف: غلتو ءاهتحلصمل

 نيملسملا نيب اًمئاق ناك يذلا يعامتجالا نزاوتلا عقاولا يف لتخا دقل

 047 ص ١ ج بلح نع ةيخيرات قئاثو ريدصت 417 ص ١ دلجم < طاير (1)

 . مالا“
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 لبح دجوو «ىرخأ ةهج نم مهسفنأ نييحيسملا نيبو .ةهج نم نييحيسملاو
 تذخأو «ءابايلاب مهطابترا قيرط نع «ةبروأب ماشلا دالب يحيسم لصي ىوق

 :ًاينيد ابم ظبترت يتلا ءايلعلا ةطلسلا ىلإ اهتاعلطت يف هجنت ءالؤه ضعب نويع
 ىلإ علطتت ال تناك ءرض اهّسم ام اذإف . ةيعرشلا ةينمزلا ةطلسلا يه اهربتعتو

 ىلإ اهيديأو اهراصبأب دمت انإو ءًاقباس لعفت تناك امك «ةينامثعلا ةطلسلا
 دالب يف ةيكيلوثاكلا ةيحيسملا تلخدأ اذكهو . ةياحلاو نوعلا ةبلاط ؛ةبروأ

 ءاهيلإ ةرمعتسملا ةبروأ ءدصق ريغ نع امهبرو ءرشابم ريغ قيرطب ماشلا
 تائف نيب فيفطلا يلخادلا ينيدلا فالخلا لوحتف . للستلل ججحلا اهتحنمو
 ةينامثعلا ةلودلا تيعل .يسايس ٍلخاد عارص ىلإ .يماشلا يرعلا عمتجملا
 ةينيد تاثف ىلإ عمتجملا مسق ةو ,هتدح ديدشتو هتفعاضم يف ًارود اهبناج نم

 ««برغأتلا» تاعزن ىلإ ةفاضإإلابف . ةيدئاقع ةينيد فئاوط ىلإ ال «ةيسايس -

 00 ىدل ظقيت . يعامتجالا .ملسأتلا ضفرو «ةبروأ نم ةياحلا بلطو
 كد و يبرعلا قرشلا يف يسايس رود بعل ةرورضب روعشلا نييحيسملا
 .ةميق تاذ ةيداصتقا ةوق نوكلمي اودغ مهنأو ايس

 نييخيسملا لإ نيملسملا عمجت ثكناك يتلا ةقادصلاو ةبحملا تاقالع نإ -

 «ةيبروألا تايلاجلا اهيف ترقتسا ىتلا ندملا يف فعضت تذخأ ءةيروس يف
 نيملسملا نأ ذإ .©بناجألا اهلخدي مل يتلا نكامألا يف ةتباث تيقب اميب
 اولقن ءراقتحاو . مهل ًاضغبو :مهاياونو نييبروألا نم ةيشخ اودادزا نيذلا
 .نييبروألا كئلوأ عم نولماعتي نيذلا «نييحيسملا ىلإ فطاوعلا كلت
 ا نيمتنم ريغ اودغ مهنأكو , مهتايح طاهنأ يف مهودلقيو

 نييبروألا بتاج ىلإ مهلمع ةجيتن .دوهيلل ةيداصتقالاو ةيلاملا ةوقلا دايدزإ- 8
 عم طقف مهنواعت :ببسلا نكي مل ةقيقحلا يثو . .اهثناومو ةيروس ندم يف
 نم د ةجيتن مهددع دايدزا امنإو .يراجتلا ناديملا يف نييبروألا
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 سداسلاو رشع سماخلا نينرقلا يف اوعضخ دوهيلا نأ فورعملا نمف .ةبروأ

 ةنس يف لاغتربلاو ةلاتشق نم اودرطف «يبروألا داهطضالا نم ةجومل هرشع
 وناليم نمو ما4 ةنس لوبان نمو م491١ ةئس ةيلقص نمو ما 5

 ديزايب ناطلسلا دهع يف ةينامثعلا ةلودلا تبحر دقو .(0م16917 ةنس
 ودبيو . «”اهدالب يف ةنسح ةلماعم مهتلماعمب ارارق تردصأو ءاهيلإ مهترجبب

 مهدرطو ءاهيف نيملسملا برعلا داهطصضا عم ةينابتإ يف: عهداهطضا ظبارت نأ

 يف شاع يتلا ةئسحلا طورشلل ناكو .مهيلع ًافطع نيملسملا ىدل دلو ابنم
 نيبو اهينب ةعساشلا قورفلاو «ةيناثعلا ةيروطاربمإلا ءاحنأ يف دوهيلا اهقاطن

 يف ريبكلا اهرثأ ءرشع سماخلا نرقلا يف ةبروأ يف اهنويحي اوناك يتلا طورشلا
 ناك مهضعب نإ لب ءةينامثعلا ةلودلا تاكلتمم ىلإ ةيدوهيلا ةرجهلا قفدت

 نولصحيس يتلا دئاوفلا نينيبم ءاهيلإ ءيجملل رخآلا مهضعب وعدي

 .اهيلع

 تحتف اهباوبأ نإف ءماشلا دالب 230 ميلس ناطلسلا مض 0
 دوهيلا أدب اذكهو .ىرخألا ةيناثعلا ةلودلا تاكلتممب ةوس أ مهترجهل

 .ئربكلا ةيراجتلا ندملا يف نورقتسيو «ماشلا دالب ىلإ نودفي نويبروألا

 ءدفص ىلإ مهضعب قلطنا امك ءاديصو .( سلبارطو قشمدو بلح لثم

 نم تاعربتلل عمج ةلمحب اوماق دقو . مهيسيدقو مهتنبابر ضعب نفد ثيح

 ةيروطاربمإلا يف ةيراجتلا ندملا نم اهريغو «ريمزأو لوبنطصا يف مهئاينغأ

 دوأ ميقتل .ةرتلكنإو ةيناملأو ةدنالوه يف مهئايرثأ نم كلذكو «ةيناثعلا

 قل 8قانلوا: 2: 7 : : 7 ْ )ع0
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 .(>2دفصو ليلخلاو سدقلا ىلإ «نيدفاولا

 ةينابسإ نم نييبروأ اوناك ةيروس ىلإ نيدفاولا دوهيلا نأ نم مغرلا ىلعو
 مهيلإ رظنت مل ةينارثعلا ةلودلا نأ الإ .ةيفادلومو ةيراغنهو ةيناملاو ,لاغتربلاو
 ةلثاهتم ةينيد ةئفك امنإو .هنم دفت يذلا دلبلا ةيسنج لمحت «ةيبروأ تايلاجك
 نم نيثجاللا دوهيلا مظعم ادغ مث نمو .نيينطولا دوهيلا عم دقتعملا يف
 اماخاح مهسأر ىلع ةلودلا هذه تلعج دقلو .ةيناثعلا ةلودلل اياعر ةبروأ
 نوكيل «(«ايخيك» مهنم ادعاسم هيناج ىلإ تماقأو .لوبنطصا يف مهلثمي
 مهتعمج يتلا ةيرادإلا ةدحولا نكلو . يلاعلا بابلا نيبو مهنيب لصولا ةلص

 ةئفلا قاطن يف ىتح نيمسقنم اوناك لب «نيدحتم اوناك مهنأ ينعت ال
 دوهيلا نم مهتلم باحصأب اوطلتخم نأ اولواحي : ميدرافصلاف ,(© ةيحاولا

 لب . مهديلاقتو ةصاخلا مهتاعامتجا مهل ,مهنع نيديعب اوسقب لب «نيينطولا
 تاداعب ظفتحت ةدحاو لك .ةريغص تاعومجم ىلإ اومسقنا مهسفنأ مه مهنإ
 نم ةيروس صح دقو .©0ةيلحملا اهتاهيظنتبو ءابنم ترجاه يلا ةقطنملا
 عنصب اورهتشاو ,تاباقنلا يف مهنم ريثك لخدو .ددع ربكأ ميدرافصلا

 ةبروأ عم ةقباسلا مهتالصلو .ةغابدلاو ةراجتلا يف لمعلاو « بارح ا
 (1) م'قممياونري, |1. مهن 319 - 321 - 6,ههاج. | ال. مث :421 - 422 - ععورمم, 6: 44 )1(

 نوميقملا نوينطولا دوهيلا كانهف ؛ةيسيئر تائف عبرأ ىلإ نيمسقنم دوهيلا ناك دقل (9)
 نيينابر ىلإ ًايدئاقع مهرودب نوقشنم ءالؤهو ءرشع سماخلا نرقلا لبق عاقبلا هذه يف
 نودمتعي الو .دوملتلاب نونمؤي ال (أرق ةملك نم)نييتءارق :ىلإو .دوملتلا نوسدقي
 يف «دواد نب نانع» ةريخألا ةفئاطلا هذه يقيقحلا سسؤملاو .بوتكملا «ةاروتلا» الإ
 مث نجس دقو .نامعنلا ةفينح يبأ ميلاعتب رثأت هنإ لاقيو .يداليملا نماثلا نرقلا
 م9١٠١ ةنس يف نويبيلصلا ىلوتسا امدنعو .اهيف اسينك دّيش ثيح نيطسلف ىلإ رجاه
 ضعب يفو «ةيمالسإلا ةلودلا ءاحنأ يف اورشتناو ءاهنم هعابتأ رجاه نيطسلف ىلع
 ةدفاولا يهو ةثلاثلا ةئفلا يتأت مث .نيينابرلا نم ًاددع لقأ مهو .ةبروأ يقرش نادلب
 مضتف .ةعبارلا ةئفلا امأ (ةيزانكشألا» ةابسملا يه ةزيمتم ةقبط تنوك دقو ةيناملا نم
 .( 50مالهعلأ»# ميد هرافصلا» ىسسسمستو لاغتربلاو ةينابسإ نم نيئجاللا
 (3) 6عةهاج 1١ 6: 430 - "معصوم. 2: 0 2 5
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 ىدل ءاطسوو نيمحرتم اومدختسا مهنإف .ةيبروألا تاغللا ضعبل مهاقتإو

 .نييبروألا راجتلا

 ,اهيف دوهيلا ددع ماشلا دالب ىلإ ةيدوهيلا ةرجهملا تفعاض اذكهو
 ,ةلودلا يف ةيلاملا زكارملا ىلع « مهتداع يه امك :ةورطيسي اسود اودع
 يتلا اهسفن ةيبروألا تايلاحجلا نوسفانيو ءابرلاو ةيفرصملا لايعألاو كرامجلاك
 اك تايلاجلا كلت لعج امم «ةراجتلا ناديم يف أمات ًادامتعا مهيلع تدمتعا

 دالب ين دوهيلاف . مهرورش نم صلختت ول دوتو .مهغم رفنت ًاقباس انركذ
 ةصح اهل نوكيل تاهاجتالا لك يف تدتما .ةيوق ةيلام ةقبط اونوك نذإ ماشلا
 نم مغرلا ىلع «ةقبطلا هذه تعاطتسا دقلو..يماشلا داصتقالا يف ام
 قاوسأ يف ةنئماضتم ةمحالتم لمعت نأ «ةيبهذملاو ةيقرعلا اهتاماتسقنا
 يتلا ةيرحلاو «ةئفلا هذهل يداصتقالا شاعتنالا دلو دقلو .ثالاكسإلا
 روعشلا» مسا دوهيلا هيلع قلطأ ًاصاخ ًاروعش ءاهنيب اميف لتكتلاو ءابم تعتمت

 ةيوقت ةرورضب ساسحإ» ىوس عقاولا يف روعشلا اذه نكي ملو .«يموقلا
 : ,ماشلا دالب ف هراطخأ روعشلا اذهل ناكو. . ملاعلا يف دوهيلا نيب ب نماضتلا

 (ةيلبقلا) ةيلاباكلا ةساردلا زكارم نم ًاركرم تنك دفص نأ اهيسالو
 ةيبرعلا ضرألا يف ةميدقلا دوهيلا لامآأ يذغت تذخأ يتلا .20ةيفوصلا

 مهئاسؤر عيمجتل دوهيلا اهب ماق ,ةعساو ميظنت ةكرح اهقفار دقو « ةينيطسلفلا
 .(9 يضاملا ف ثدحي مل اذهو .ةدحاو ةيزكرم ةئيه يف مهئامكحو

 يف مهيلإ اهدانتسا يفد .دوهيلا نم اهيرقت يف ءنذإ ةيبروألا تايلاجلاف
 م عوق بابسأ نم ًاببس تناك «ةيفرصملاو ةيراجتلا تايلمعلا نم ريثك
 نطو. ءاشنإ لوح ةقال ميعدت يف يلاتلابو 00 دالب و ةيداضتلالا

 )03( دف زاير مه: 433 -- 0'ةصئاونا». ١٠١ طظ: 3198 - 1 ش 1 : ١

 (2) اطال. اا/, ه5: 563 - 31 ١ 00 ف

 مابا 0



 يف ةيبروألا تايلاحجلا دوجو اهفلخ يتلا ةريطخلا جئاتتلا كلت بناج ىلإ 4

 ةريغص ةئف روهظك ءارثأ فعضأ جئاتن كانه ,يماشلا يبرعلا عمتجملا بيكرت

 تايلاجلا نم دارفأ نيب جوازتلا نم تمجن .«بلح يف ةصاخبو ءادج
 مسا «لسار» اهيلع قلطأ يتلا يهو .نيينطولا ناكسلا نم تايتفو ةيبروألا

 نيب «تانحاشمو تالكشم يف اببس ةئفلا هذه تناكو )١(. هوجو الهدعد لا

 . ةمكاحلا تاطلسلاو يسنرفلا لصنقلا

 نم يمالسإلا نيدلا قنتعا نم ضعب كانه ةئفلا هذه بناج ىلإو
 .اليئض مهددع ناك نإو «نييلصألا ناكسلا عم جمدناو «تايلاجلا كلت

 تايلقألا نيبو «ةيبروألا تايلاجلا نيب كاكتحالا نأ دب ال ًاريخخأو - ٠
 نيخدت اهنمو ؛ديلاقتلاو تاداعلا ضعب ةريخألا هذه ىلإ هعم لقن دق «ةينيدلا

 ادغ يذلا قرولا بعلو «ةيمالسإلا طاسوألا مع ىتح رشتنا يذلا غبتلا

 بح كاذو اذه نم مهأو .ةيحيسملا تائفلا ىدل ةيسيئرلا تاياوهلا ىدحإ

 ينو .مهبارشو مهماعط يف نييبرغلا ديلقتو «تويبلا ثيثأتب ةيانعلاو هافرلا
 ةراضحلاو ةايحلا بابسأب ذخألا وحن فاطعنالا ناك كلذبو ,مهلزانم ثاثأ

 بلح ويحيسم ةصاخبو «نيملسملا دنع هنم نييحيسملا ىدل قبسأ «ةبروأ يف
 بلح ةنيدم تناك مث نمو .اهيف نييبروألا عم ًادج ايوق مهسامت ناك نيذلا
 .نم ًايجيردت تلقتنا اهرهاظم نأ ذإ «ةيبرغلا ةراضحلاب رثأتلا ىلإ ندملا قبسأ
 ةرثكب ةيبروألا تايلاجلا دوجو نإ ةماع ةروصبو .نيملسملا ىلإ نييحيسملا
 ةيمالسإ ةنيدم ةيأ نم ًاحاستو مهيلع ًاحاتفنا رثكأ اهلعج دق «بلح ةنيدم يف
 | . ىرخأ

 ىلع ةيعامتجالا اهجئاتن ؛ ةيروس يف ةيبروألا تايلاجلا ةماقإل ناك |لثمو
 عمتجملا يف اهرثأ تايلامجلا هذهل ناك هنإف ءاهيف يروسلا يبرعلا عمتجملا
 تناك تايلاجلا هذه نأل .ةروطخو ةيمهأ لقأ هنكلو ءاهتدونع دنع يبروألا |

 (1) 8نوفقاا. ٠١ 6 ش ١ ش ّْ 0ع(
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 ترثتنا دقو ءًادج ةليوط ةدم هنع بغت ملو ءاهعمتجم ىلإ ةبسنلاب ددعلا ةليلق
 نوكت مل يهف .ًادودحم ناك اهريثأت نإف يلاتلابو «عساو طيحم يف اهتدوع دنع
 ةقبطلا تمعد دق تناك نإو ءاهناطوأ ىلإ اهتدوع دنع ةصاخ ةيعامتجإ ةقبط

 . الامو ًاددع ثيدحلا يداصتقالا روطتلا ةجيتن «ةبروأ يف ةيمانلا ةيزاوجروبلا
 ,هنم تجرخ يذلا يراجتلا عمتجملا يف بصتل تاعاللا هذه تداع دقو
 نم تايلاحلا هذه دارفأ نم ريثك ناك دقف ,هطورش عم تملقأت يذلا وأ

 .ةيزاوجروبلا ةقبطلا ىلع لاومألا قفدت مامأ اودجو نيذلا ءارقفلا ءالبنلا
 ةيداصتقالا ةايحلا يف طارخنالاو ,«مهتلابن» ةيبلس ىلع مهجورخ ةرورض

 .0) مهناطوأ جراخ كلذ نوكي نأ اولضفو «ةماعلا

 نكلو «.دارفأك اهتيمهأ ال نكت مل تايلالا هذه نأ :«دوو» لوقيو
 ءةعاجشلاو فرشلا نم اروص قرشلا دالب ىلإ تلمح اهنأ ذإ .تاعارجك
 ءانب علطم يف نييراجتلا نيرماغملا نيب فرشلا ةبترم بسك اماوخت

 نم فوخلا اهدارفأ ىدحت دقلف .(ةي ةيزيلكنإلا يأ) ) ةيروطاربمإلا

 ةعومجملا ًاعئار ًانيوكت ةماقإلا كلت تناك مث نمو «ةيناثعلا ةيروطاربمإلا
 (©. ةزاتمملا تايصخعشلا نم

 تامدخ «تنافيللا يف ةميقملا ةيبروألا تايلاحلا تمدق ةقيقحلا يفو
 نأ نكمأ ام تلواحو «تاعمتجملا كلتب قرشلا فيرعتب ءاهتاعمتجمل ةريبك
 ريرحت ىلع اهتماقإ ءانثأ ةداج تلمع اهنأ امك .عقاولا نم لضفأ ًاروص يطعت
 نيب لاومألا عمجت تناكو «ةبراغمل رحبلا ةازغ مهرسأ نيذلا اهينطاوم
 (1) 0'ةصباوانال. ٠١ 5-5 او )1(

 ءارقفلا ءالبنلل ةحوتفملا ةديحولا ةليسولا تناك تنافيللا ةراجت نأ نيقراكو ركذ دقل
 ةراجتب مايقلا قح ةيليسرم يف مهنم نيعضوتملا حنم كلملا نأ ذإ مهرسأ ةشاغإل
 ةونجو ةيقدنبلا يف ءالبنلاب ةوسأ «تنافيللا تالاكسإ يف مهلاومأ راهثتساو ةلمجلا

 .نادلبلا نم اهريغو ةرتلكنإو نروفيلو ةسنرولفو
 (2) الاممو. ص: 9 0) ٠

 (3) اا. 5: 20 ةفز

 ما/



 وأ ةدهاعم ةيأ نأ ظحالنل اننإو .مهرسأ كفتو مهدتفتل ةنيفلاو ةنيفلا

 ضعب نم ولختل نكت مل «ةيناثعلا عم اهديدجتب ءارفسلا موقي «تازايتما
 . مهريرحت ةيفيكو «نييبروألا ديبعلاب ةصاخلا دونبلا

 ,اهئاطوأ ىلإ تداع امدنع تايلاجلا كلت تلمح ,كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 ىتح .فرتلاو هافرلا حور راشتنا اهمهأو ةيقرشلا ديلاقتلاو تاداعلا نم ًاريثك
 هثاثأو ريرحلا سبل رشتناف ةايجلا تارورض نم ,يضاملا يف ًافرت ناك ام ادغ

 دعاسو ءامهيف نئفتو «سابللاو ماعطلا يف عساو عونت رهظو , عساو قاطن ىلع
 . ةلدتعم راعسأب قرشلا علس رفاوت كلذ ىلع

 ..نهاقملا يف سولجلاو ةرهقلا برش :«برغلا ىلإ ةلوقنملا تاداعلا نمو
 :ةيررأ ثادلب يف زم كرأل ةزهتلا تسيدغيستبا نم ةقدلا هجر لع فرعي ألو
 ددقلو «لوألا سميج مكح ءانثأ تلمعتسا اهنأ نظي الثم ةرتلكنإ يفق

 سسفؤي مل نكلو .دروفسكأ يف «لويلاب» ةيلك يف ةرم لوأل برشت تدهوش
 ىعدي يدوب هحتتفا دقلو ,م٠56١ ةنس ىتح ةقطنملا يف ىهقم لوأ

 ضمت ملو .ندنل يف ىهقم زوغار ينطاوم دحأ سسأ «نيتئس دعبو (بوقعيا»
 رهظت تذخأ يهاقملا نأ ةجردل ءايبعش بورشملا ادغ ىتح «تاونس عضب

 . ةمئاقلا كلتب ًادج ةهيبشلا : يهاقملا هذه تبعل دقو «ةنيدملا ءاحنأ عيمج يف

 يف ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيبدألا ةايحلا يف اماه ًارود .بلحو لوبنطصا يف
 ْ .«2تلت يتلا ةئس نيسمخلا يف «ةرتلكنإ

 ' مث م1584 ةنس يف «ةيليسرم يف رهظ ىهقم لوأ نإف «ةسنرف يف امأ
 يف هتبعل يذلا رودلل الئامم ًارود تدأو ةنيدملا تمع ىتح يهاقملا ترشتنا

 ١ . ةيلاطيإ ندم يف رمألا كلذكو ةرتلكنإ
 ,ةيروس يفو ,تنافيللا يف تايلاجلا ةايح نأ : ىلإ «ودروب يرنه» ريشيو
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 طمنلا ىلع تالفح نمقت ءاسنلا تعرشو .ةوهقلا نييبووألا بورشم

 .«)ةيكرتلاو ةيبرعلا سبالملا كلت ركنتلا تالفح يف نسبلتو « يكرتلا

 «ةيبحملا ةريغصلا ةيعامتتجالا دويقلا نم ًاريثك نأب «لسار» فيضيو
 دقف «قاصب نود نيخدتلا الثم برضيو «دالبلا ناكس نم نويبروألا هسبتقا
 اودجو مهنأ الإ ءاينيجرف غبت مهنيخدت ءانثأ اوقصبي نأ نويبرغلا داتعا

 كلسم ريغلا مامأ قاصبلا نأل اولفتي نأ نود ؛نونخدي بلح يف ناكسلا

 نأ نويبروألا لواحف .بذهملا درفلل هاضري الو «يبررعلا عمتجملا هجامي

 يذلا غبتلا نأ مهداقتعا نم مغرلا ىلع ةنسحلا ةداعلا هذه مهسفنأ اودوٌعي

 .©9لعفي مهغبت اهنيب ,باعللا ريثي ال يلاهألا هنخدي

 تاريثأت «ةينيدلاو ةيراجتلا ةيبروألا تايلاجلل ناك :يناقثلا ىحنملا يفو

 اهعم اهكاكتحا ناك يتلا «ةينيدلا تايلقألا طاسوأ يف ةصاخبو .ةماه

 . نإو ءاهب ناكسلا فرعتف ءابتاغل اهعم تايلاجلا هذه تلمح دقف .ًاعساو

 تكرت عقاولا ينو «ةيلاطيإلا ةغللا يه تالماعملا يف ةدئاسلا ةغللا تناك

 الو .مهنم راجتلا ةصاخبو «دالبلا لهأ ةغل يف ام دح ىلإ اهراثآ ةغللا هذه

 ««اكنارفالا» لثم «سانلا ةنسلأ ىلع ةجراد تاملكلا ضعب مويلا ىلإ لازت

 نحشو «ةبروأ نم ةدروتسملا عئاضبلاو علسلا نم ةريثك ءايسأو ««ةروتافينام»و

 ظ . خلإ . . .اهغيرفتو نفسلا
 .ةيروس ىلإ ةيبرغلا ةيبروألا ةفاقثلا لاخدإ وه ءربكألا رثألا نأ الإ

 مهتايلاشرإ يف اهوماقأ يتلا مهسرادمو «نيينيدلا نيرشبملا قيرط نع

 يف ةيبروألا لودلا ضعب اهتصصخ يتلا سرادملا قيرط نعو «مهتريدأو

 كرحيس يذلا مالا رصنعلا وه عقاولا يف ميلعتلاف .يلاهألا ضعبل اهدالب

 اذهل ناك هنأ نم مغرلا ىلع «هتاذ ىلع عقوقملاو ءًايركف دكارلا عمتجملا

 .ةتحبلا ةيناسنإلا ةيفيقثتلا فادهألا ريغ فادهأ ميلعتلا

 (1) 8ه:0هونا« ا/مزلووونو. 0'0همأب ه:34 ْ ” 0 6
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 . نكي ملو ءرشع عباسلا نرقلا يف ةمظتنم نكت مل سرادملا هذه نكلو
 جيرخت . عساولا ينيدلا ثبلا ىلإ ةفاضإلاب اهتياغ تناكو ًاريبك اهيلع لابقإلا
 ١ تناكو . ةيكيلوثاكلاو ةمور ةسينك ضارغأ مدخي .فقثم لحم سوريلكإ
 .تمدطصا دقلو .سرادملا كلت يف دنتسملا يه ةيوغللاو ةينيدلا تاساردلا
 ةغللا نقتت ال يهف ءةغللا ةلكشمب يلاهألا اهميلعت ءانثأ ةيريشبتلا تاثعبلا

 نأب ءاهيلع تبلغت نأ تثبل ام اهنكلو .ًائيش اهنم فرعت ال ًانايحأو «ةيبرعلا
 ىلإ اودفو نيذلا نييشوبكلاو نييعوسيلا ءابآلا مظعمف .اهتداجأو اهتسرد
 ,ةيبرعلا نوملكتي اوناك ءرشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةيروس
 ال اذه نكلو .«ون» بألاو .«جامورف» بألاك .اهقئاقدو اهدعاوق نوفرعيو

 ةيلاطيإلا نيتغللاب يرجي ناك امنإو ةيبرعلا ةغللاب متي ناك ميلعتلا نأ ينعي
 ' سوقطلاب مايقلاو «سدقملا باتكلا مهفل ةينيتاللا ةغللا ملعت امك « ةيسنرفلاو
 . ةيبرعلا ةغللا ءىدابم عم «ينيتاللا طمنلا ىلع ةينيدلا

 ,يحينمملا توهاللاو ةينيدلا رومألا ميلعتب اوفتكي مل نييعوسيلا نأ الإ

 يملعلا روطتلاو غقاولا عم ًايشت ءرصعلا مولع سيردت ىلع اولمع لب
 روذب تسرغ اذكهو ؛كاذنآ يبروألا ملاعلا هشيعي ناك يذلا .يركفلاو
 مولعلا بناج ىلإ «نييحيسملا نم ةئشانلا ناهذأ يف ةثيدحلا ةيبروألا مولعلا
 اهقرطي ال ناك ةريدألا يف نيرشبملا سرادم نأ ركذلاب ريدجلا نمو . ةينيدلا

 مهسرادم مهل نوملسملاف ؛نييحيسملا ضعب ىوس ءرشع عباسلا نرقلا يف
 اولسري نأ مهديلاقتو مهتادقتعل يفانملا نم هنأ نوري اوناكو ؛ةينيدلا ةيبرعلا
 نويحيسم نيد لاجر اهيلع فرشيو اهريدي يتلا سرادملا كلت ىلإ مهءانبأ
 ' .دحاو تقو يف بناجأو

 . ىلإ امإ مهب نوثعبيو .مهنوملعي نمت نييبانلا نوفطصي نورشبملا ناكو
 اوعباتيل نودوعي ءالؤه ضعب ناكو ءمهتسارد لاكإل سيراب وأ .ةمور
 نيينطولا نيدلا لاجر نإف كلذبو .نورشبملا اهأدتبا يتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا
 . ءاشنإ يف نورخآلا مه اومهسأ ,مهدئاقع ىلع اوقب نيذلا وأ .نيكلتكتملا

 مى



 لكب لمع .يقرشلا سوريلكإلا نإ لب .مهفئاوط دالوأ ميلعتو «سرادملا

 ةمواقملا لئاسو نم ةليسوك «نيرشبملا سرادم طمن ىلع سرادم ةماقإل هاوق

 | .«)ابصلاو غيزلا نم مهفئاوط دالوأل لكل مه

 ةكرح «ةبروأ نم ةبرستملا ةديدجلا ةيميلعتلا ةكرحلا ىلع بترت دقلو

 نأ ذل: + قيدلا» مياطلا اًهيلَخ بلكي و ةيحيبلا ةطاسفألا ىف :ةيرون ىف ةيركذ
 .اهسفن ىلع ةيحيسم ةفئاط لك ماسقنا نع ٌمجن يذلا يدئاقعلا عارصلا

 معدل ىعسي دحاو لك ذخأف «قيرف لك نم نيدلا لاجر ىدل ركفلا ججأ
 أشن اذكهو . عالطالاو ثحبلل رطضا مث نمو .ةغماد ججحب هئاراو هفقوم

 هذه يف مهسأو ءرشع عباسلا نرقلا يف ريزغ ينيد بدأو نوينيد نوركفم

 .ةيبرعلا ةغللا اونقتأ نيذلا نييعوسيلا ءابآلا ضعب ةكرحلا

 يف ظعولا قيرط نع مهتاساردو مهءارآ نورشني نوركفملا ءالؤه ك
 0 و و ءاهخسن قيرط نع وأ « سئ

 ينعملا نيدلا رخف.نأ ىلإ ريشت *ت ًلاوقأ كانه نأ ولو دعب ةيروس تلخد

 ,ةمور نم نيتعبطم هراضحإب «نانبل ىلإ ةعابطلا لخدأ نم لوأ وه يناثلا

 «نييشوبكلا ريد يف ةيناثلاو ماكل ةنس يف ءايحزق ريد يف امهادحإ عضو

 هلوقلا المل ان (؟”ةيطبقلاو ةيسرافلاو ةيكايرسلاو ةيبرعلاب ناعبطت اتناكو

 يف «(يكايرس طخب يبرع) ينوشركلاو ينايرسلاب ريمازملا اوعبط ةنراوملا نإف
 نم هنإف .لاوقألا كلت لوح كوكش كانه تناك اذإو .22©م١151 ةنس

 نماثلا نرقلا علطم يف ماشلا دالب تلخد دق ةيبرعلا ةعابطلا نأ دكؤملا

 وه «سابدلا ثلاثلا سويساناثأ :كلثكتملا يناكلملا فقسألا ناكو ءرشع

 . !بلح ىلإ ايشالف نم ةعابطلل زاهج لوأ «م0٠17 4 ةنس يف رضحأ يذلا

 م1555 ةنس يف « يبودلا نافطسأ اهأشنأ يتلا ةنراوملا ةسرده ةيقرشلا سرادملا نم (1) ٠
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 خسنلا ةكرح نأ ىرن مث نمو .بلح يف يركفلا حتفتلا رهظ ام رثكأو
 . تابتكملاو بتكلاب ماتهالا كلذكو ءرشع عباسل| نرقلا يف ةيوق تناك اهيف
 لقن يذلا ««ينمرألا رودازافتسا» سامشلا ءاهيف”ني يروهشملا نيخاسنلا نمف
 ةفقاسأ سيئر رمأب «دئاوفلا» باتكو ,م157 ةنس يف ««؛ليجانألا» باتك
 ولغ ويدنفأ سناهواريد نهاكلا نم بلطب «رتئافدلا كسم» باتكو .بلح

 هاشرصم اجاوخلل « يعاوسلا» باتك خسن ,ماككا ةئس يفو .بلحي

 فلؤم ىلإ هتايح تايرخأ يف سامشلا اذه لوحت دقلو .ريثك هريغو . يبلحلا
 خسن نمو .027061541 ةنس يف «تاولصلا» باتك عضوف «ةينيدلا بتكلل
 ناجيخأ سواردنأ لابثمأ نم مهتكراطب نايرسلا ىدل بتكلا ضعب
 , (27ناجيخأ سويطانغأو «يناي سلا

 دق هنإ لب «لقنلاو خسنلا ىلع رصتقا دق رمألا نأ ينعي ب ال اذه نكلو
 نم يناثلا فصنلا يف ةصاخبو .ةيوغلو ةينيد ةيفيلأت ةكرح ىحنملا اذه قفار
 نيرشبملا عم يفاقثلا سايتلا ىت أو . عازنلا مدتحا امدنع ءرشع عباسلا نرقلا
 يف ٠ . يحيسملا ينيدلا فيلأتلا ناديم يف لمع نم لوأ نمو . . هلكأ نيينيدلا
 ةدعب ًاملاع ناكو .«ينمرألا يواهرلا انحوي» ءرشع عباسلا نرقلا علطم
 ةنس يف نفل امك .©ةيجروتيللا بتكلا فيلأت ىلع فرشأ دقو .تاغل
 لاهكلا لظ» باتك ةيبرعلابو « يبلحلا ين ا يي لاا
 سومانلا» باتك «يبلحلا ادئز نب انحوي» يروخلاو ,(«لامعألا فيقثت فيقثت يف

 ا 57 تئشنأ دقو ماا و مل نيب توامتنف ٠ هيف .فلتخم .خيراتلا نإ

 0 . م1084 ةنس ,نانبل يف ريوشلا ريد يف هسفنب ةعبطم رحازلا هللادبع سسأو 7١7(« ص » ج فارغ) م1701 ةنس ,توريب يف ةيناث ةيسكذوثرأ
 18 لا""كو-١٠ صا ج بلح. نع ةيخيرات قث قئابو )١(
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 فيلأتلا نكي لو .©2«ينوناقلا قحلا يف فينملا يلاعلا فحصملاو فيرشلا
 .©ةيتايحلا رومألا مظعم لمش امنإو .طقف ةينيدلا يحاونلا يف

 ضعب تبرع دقف «بيرعت ةكرح فيلأتلاو خسنلا يتكرح قفار دقو
 .© .ةينايرسلا نع ةينيدلا فيلأتلا ضعبو ليجنإلا حورش

 ءرشع نماثلا نرقلا علطم يف بلح ىلإ ةيبرعلا ةعابطلا تلخدأ امدنعو
 ةصاخبو ةفلتخملا تاعوبطملا تلاوت مث ««9ليجنإلا عبط ام لوأ عبط دقف
 .اهنم ةينيدلا

 مينم تزين نيذلا ةنراوملا نيب ىدبت ام رثكأ يفاقثلا طاشنلا ىدبت دقلو

 ةراضحلا ىلع تعلطاو .ةمور ةسردم يف ةيبنجألا تاغللا تسرد ةئف

 رداصملا ىلإ عجرت تذخأف ءًاديدج ًايعو لمحت اهدالب ىلإ تداعو «ةيبروألا
 تأدب دق تناك ةعساو قارشتسا ةكرح نأ اهيسال ءاهيف قمعتست «ةيبرعلا
 . ةييرعلا ةغللاب ةمور نم نيدئاعلا نم ريثك فّلأ دقو .ابماذ ةيروأ يف رشتنت

 خيرات» يباتك بحاص .« يبيودلا نافطسأ» لاثملا ليبس ىلع مهرهشأو ا

 .ناكو .تاظعلا نم ريثكو .«ةنمزألا خيرات» باتكو ««ةينوراملا ةفئاطلا
 ةنس يف ًانهاك ميسو م6 ةئس «ةمور يف هسورد ىبن :أ دق (يبيودلا»

 ينوراملا كريرطبلا هلسرأف .داشرإلاو ميلعتلا ىلإ نانبل يف فرصناو 00

 ف ظعاوملا ىقلأو «مالككف ما5617 نيب اهيف ماقأف «بلح ىلإ ًاظعاو

 دحأ هكلمي ناك طوطحم يف ظعاوملا هذه تدجو دقلو .ةنراوملا ةسينك

 دقو 2م1478 ةنس يف .«لتوت نانيدرف» بألا هيلع علطا دقو «ةنراطملا

 اقل اطال. اا! 8: 1 ش 000 0
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 . لثمت يتلا ةيبرعلا هتغل يبرودلا تافلؤم يف رهظتو :ينوشركلا طخلاب تبتك
 ةيماعلا ىلإ برقأ بولسألاو ءرشع عباسلا نرقلا يف يحيسملا بدألا ةغل
 يف يبيودلا ةغل فعضل ًاغوسم دجي نأ «لتوت» لواحيو . ىحصفلا ىلإ هنم
 ناكو «رشع عباسلا نرقلا يف دعب ترصنت دق نكت مل ةيبرعلا ةغللا نإوهلوق

 ةئشانلا ةثيدحلا ةضبغلا نأل .مهنم نيملسملا ىتح «ءابدألا نيب اردان اهناقتإ

 روطت يف دعب ترثأ دق نكت مل ةثيدحلا سرادملا حاتتفاو .عباطملا راشتنا نم
 يبمودلا نأ ىفخي الأ بجي هنأب» : كلذ ىلإ فيضيو .«اهاوتسم عفرو ةغللا

 هعالطا ةعس نأ الإ «ةينايرسلاب نوقطني اوناك ثيح «يلامشلا نانبل نم
 .دهجو فلكت نود اهلمعتساف ةيبرعلا نم هتنكم .نيمدقألا بتك هتاعجارمو

 ا همالك يف طبضي ملو ةيماعلا ةغللا نم ةذوخألملا ريباعتلا اهيف جزم هنكلو

 .(>(وحنلاو فرصلا

 «ةيبرعلا نوملكتي ماشلا دالب يف نويحيسملا ناك دقل .ةقيقحلا ينو
 ةبيرغ تناك اف ,ةصاخب نيملسملاو ةينيدلا تائفلا ةيقب نأش كلذ يف مهنأش
 ناك يبودلا بولسأ نأ امأ .فقوملا روصي نأ «لتوت» لواحي امك « ,مهيلع

 ةغل نم فعضأ ةيباتكلا نييحيسملا ةغل نوكت نأ يعبطلا نمف .ًافيعض

 «نوملسملا هيلإ فرصني ناك يذلا يوغللاو ينيدلا سيردتلا نأل «نيملسملا

 نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه .ميركلا نآرقلا ظفح ةصاخبو .هنم ظح مهل نكي مل
 ةينيتاللاو ةيسنرفلاو ةيلاطيإلا ةيبنجألا ةغللا نيينيدلا نيرشبملا ميلعت
 ةعباتمل .سيراب وأ ةمور ىلإ كلذ دعب مهضعب قالطناو «نييجيسملل

 هسفن (لتوت» نإ لب .ةيبرعلا مهتخل ةلهله يف ًادعاسم ًالماع ناك .ةساردلا

 ةيحيسملا تنايرخألا ىدحإ مدقتم اههجو ةلاسر نع همالك دنع رمألا اذهرقي

 هتغلب اهصن نأب» :اهنع لاق دقف .يعوسيلا ماعلا سيئرلا ىلإ ةينوراملا
 .(9(ليقثلا مهناسلو « جنرفلا نيلسرملا ءابآلا تاظعل ىدص وه .«ةكيكرلا

 )١( ج .بلح نع ةيخيرات قئاثو ١١ صا *6-5#".
 ) )0ج .ردصملا سفن ١ ص 1١5. |
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 ةرذب ةنراوملا عضو يتلا قارشتسالا ةكرح نأل .مودت نل ةكاكرلا هذه نأ الإ
 «ةديدع ةيوغل تاسارد مهتراثتسا قيرط نع ؛ةمور ةسردم يف اهروذب نم
 لافطأ باذتجا يف نيرشبملا ةبغر بناج ىلإ «ةينايرسلاو ةيبرعلا ةغللا لوح
 ءالؤه تهجو ءملعتلل مهسرادم ىلإ .ءاوسلا ىلع نيملسملاو نييحيسملا
 .اهدعاوقو اهبادآو ةليصألا ةيبرعلا ةغللاب مامتهالا وحن نيرشبملا

 فقسألا يبيودلا ريغ رشع عباسلا نرقلا يف ةنراوملا نيركفملا رهشأ نمو
 ةيهلإلا مولعلا سردو هةموو قف رخآلا وه يلع دقن . ليبج يف يواردشلا

 «ينايرسلا يوحنلا» باتك فنصو ءليبج يف ًافقمأ لمع مث .ةعيبطلاو

 ملعملا نيب ةاجانملا» باتك ةيبرعلا ىلإ ةيمورلا ةغللا نم لقنو .هعبطو
 .(تاحرف سونامرج» نارطملا كلذكو معلم ةنس يفوتو .(ذيملتلاو

 قلخو .رشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف بلح يف ًاماه ًاينيد ارود بعل يذلا
 بدألل ءايحإ .بلح يف ةيبدألا ةيمالسإلا طاسوألاب ةعساولا هتاكاكتحاب

 .(©9ةيبرعلا دعاوقلل ًاباتك فلأ يحيسم لوأ ناكو «ةنراوملا نيب يبرعلا

 « (غياص الوقين» بألا ًاضيأ ةديدحللا ةيحيسملا ةيبدألا ةضبنلا داور نمو

 هدحو ةعبطم سسأ يذلا «رخازلا هللادبع» و «ناويد ءىشنمو ًارعاش ناكو

 .ةيبرعلاب هدئاصق اهيف عبطو ءاهفرحأ هسفنب رفحو كلذ ىلإ انرشأ امك -
 .©2م11/4/ ةنس ينوتو .ءبتك ةدع رشنو فلأو

 «بلح ةنراطم سيئر نبا وهو ««يبلحلا سلوب» كعلوأ ىلإ فاضيو

 دحتاو ةيكاطنأل ًاكرطب دعب ايف حبصأ يذلا :«ميعزلا ثلاثلا سويراكم»
 ًافصو كرتو .ةيسور ىلإ هتلحر يف هدلاو قفار دقف م576١ ةنس ةمور عم
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 ةلحرب ماق مث ءما9٠155 ىتح «ما156/ ةنس نم تماد يتلا اهنم للوألل

 .() كانه هطوطخم كرتو .ةيسور يف اهلالخ يفوتو «ةيناث

 يف ةيركفلا ةكرحلا هذه يف مهدحو نوينطولا نويحيسملا نكي ىلو

 مهلامعأ مههلت مل نيذلا ؛نويبروألا نورشبملا اهيف مهعم مهسأ امنإو «ةيروس

 «ةميدقلا تاطوطخملا نع ثحبلا نع «ريشبتلاو ظعولاو تافارتعالا عامس يف
 لمع يتلا فادهألا ريكأ نم نإ لب ءاهيف قمعتلاو «ةيبرعلا ةغللا ةساردو

 بتكلا ىلع لوصحلا .ماشلا دالب يف مهو نويشوبكلاو نويعوسيلا اهل

 اوناك يتلا بتكلا فيلأتو «ةينايرسلاو ةيربعلاو ةيبرعلا «ةميدقلا ةطوطخملا

 .مهل ةسكاعملا ةينيدلا قرفلا ةهباجم يف وأ «ينيدلا مهميلعت يف اهيلإ ةجاحب

 مهديب اهضعب اوخسنو «بتكلا نم ًاريثك اوفّلاو .سدقملا باتكلا اوبرعف
 .«9ةبروأ يف رخآلا اهضعب عبطل اوعسو

 ءوكسوم يف ةيجراخلا ةرازو تافيشرأ يف دوجوم :ةلحرلا هذه يبرعلا صنلا نإ )١(
 ةثالث يف ةيسور ةمجرت هل نأ امك .هل ًامامت ةحيحص ريغو ةلماك ريغ ةمجرت كانهو

 ةديحولا ةقيثولا وهو ءنيخرؤملا لبق نم ردقم لمعلاو .وكسوم يف تعبط «تادلجم
 .رشع عباسلا نرقلا يف ةيشالفو ةيسور نيب تاقالعلا نع

 8هاناولل, 2:95.

 نع مخض باتكو ,فسوي سيدقلل «ةدابعلا» باتك ةفلؤملاو ةبرعملا بتكلا نم (5)
 نم كلذ ريغو ءويلشير لانيدركلل «يحيسملا لايكلا» باتكو .«نارقلاو دمحم» ش

 ١ج طابر) ةيحيسملا تاطوطخملا نع هباتك يف وخيش بألا اهيلإ راشأ يتلا بتكلا
 ١"14(. ص

 «ةسدقملا ضرألاو ةيروس» نع ًاباتك يعوسيلا «نوسيب» بألا بتك دقلو
 «ةيلاطيإلا ىلإ ةمور ةسردم يف ملعت يذلا «ينيروتنيعلا فسوي» بألا هلو ةيسنرفلاب
 «ناتنومور يد» بألا فلأو . م1544 ةنس يف ةنبهرلا لخدو ؛نوسيبل اقيدص ناكو
 ىلع ًادر «يوامسلا توكلملا ىلإ يداها قيرطلا ناقتإ» باتك بلح يف يشوبكلا
 بألا عضو امك 4١(. .7؟ص ١ج بلح نع ةيخيرات قئاثو) .نارقلاو مالسإلا
 باتك .بلح يف م٠59١ نوعاطب تام يذلا «يعوسيلا نوسيلك سويطانغأ»
 1 .(4 4ص ١ج بلح نع ةيخيرات قئاثو) «ظعولا يف رمايملا»
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 ةجيتن ثدبت يتلا «نييحيسملا نيب ةقباسلا ةيركفلا تارايتلا بناج ىلإو
 : ايركف ًارايت نإف ءرشع عباسلا نرقلا يف نييبروألا نيرشبملا عم كاكتحالا

 عم سايتلا نأ هيف كش الاممو .ةيروس يف دوهيلا نيب رهظ ًايديد

 3 ناك ءاهيف يحيسملا ينيدلا حالصإلا تاكرح اورصاع نيذلا نييبروألا
 يف لامآلا ءايحإ ىلإ فدبي ميلعت يف لثمتيو .هومنو رايتلا اذه ةوق'يف هرثأ

 هزكارم نم ناك يذلا ٍلبقلا وأ( '>يلاباكلا ميلعتلا وهو .«رظتنملا حيسملا»روهظ |

 ةينيدلا ةكرحلا هذه قفار دقو .©0دفص ةنيدم رشع عباسلا نرقلا يف.ةيساسألا
 تايلاجلا تبعل عقاولا ينو «ةميدقلا ةيربعلا تاطوطضملا عيمجل نشبت

 ( يفيل ايرول قحسا» ةيصخش تءاجمو .راضملا اذه 3 هاه ًارود ةيبروألا

 نلعتلو «مامألا ىلإ ةيلاباكلا ةكرحلا عفدتل .رشع سداسلا نرقلا رخاوأ ف

 ةنس نويلاباكلا ددحو ا رهظيس رظتنملا حيسملا نأ يدوهيلا الملل

 ( 5ةامطهلقأ يفيز ياطابش» يدوهيلا نلعأ لعفلابو . 9 هثيجمل ًادعوم م

 هداقتعا ىلع هعجشو «رظتتنملا حيسملا هنأب ءايرول ميلاعت سرد دق ناكو

 ىلإ تلصو يتلاو «ةرتلكنإ يف ةرشتنم تناك يتلا «0ماع فلألا ةروطسأ اذه

 يف ةراجتلل يزيلكنإ تيب يف لمعي ناك يذلا «هيبأ قيرط نع هعماسم

 ترشتناو «نوريثك هيلإ مضناو ؛ةيدوهيلا ةكلممللو هسفنل وعدي لخأو .ريمزأ
 نع .برغلا يف ىربكلا ةيراجتلا زكارملا يف ةصاخبو .«ناكم لك يف هترهش

 نم مغرلا ىلع ؛ندنلو غروبماهو . مادرتسمأو ةيقدنبلا لثم تايلاحجلا قيرط
 دقلو .رصمو نيطسلفل هترايز دعب هنامرح اوررق ةسدقملا ضرألا ةنبابر نأ

 ةبكرم 'حاورألا نأو ءملاعلاو هللا ةدحوب لوقت يتلا ةيدوهيلا ةديقعلا يه ةيلاباكلا (1).
 ىعستف «ضرألا ىلع لصفنت يهو .دحاو نئاك يف نيدحتم ىثنأو ركذ . نيفصن نم
 نإف ةيضرألا اهتلحر حاورألا عيمج متت امدنعو ,ديدج نم دحتتو ءاهسفن فشتكتل .

 .ةداعسلا دهع ققحيل رهظيس رظتنملا حيسملا
 (2) 6: هاج ا/. 5: 3. ةفز

 (3) ا510. 8.8: 861 دو - مةصممز 8: 82 5و, 8. 2,

 دوعيس حيسملا نأ رشبي نم ةيحيسملل ىلوألا نورقلا يف رهظ دقل امم عقلا

 .نو رق ل ةرشع . دعب
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 نيملسملا ضعب لوقع ىتح ريدي نأ .تازجعم نم هاعدا اب عاطتسا
 «هيلع تضبق امنإو رمألا ىلع تكست مل ةيناهثعلا تاطلسلا نكلو .جذسلا
 ةكلمملا ةينمأل ةعفصو «هراصنأو هيديرمل لمأ ةبيخ اذه ناكو . همالسإ نلعأف
 . «)لماك نرق ةليط برغلاو قرشلا دوب نيب تجار يتلا «ةبقترملا ةيدوهيلا

 ايلاخلا رجول فيس يروم يف رهظ هنأ يمني ةركذ ا لك نمو
 تائفلا فوفص يف تقثبنا ,ةديدج ةيركف تارايت ءاهعاونأ ىلع اهيف ةيبروألا
 ناك تارايتلا هذه ضعبو .ةيدوهيلاو ةيحيسملا «ةيمالسإلا ريغ ةينيدلا
 فارصناو «ةيبرعلا بادآلا ءايحإ رايت لثم .يماشلا يبرعلا عمتجملا حلاصل
 «ةيبرعلا تاطوطخملا. رشنو .نعمتو قمعب اهتساردل تاذلاب نييحيسملا
 | ؛هتراضح رهاظم نم حلاصلا ذخأو «مدقتملا برغلاب كاكتحالا ةرورضو
 . لابو ناك رخآلا اهضعب نأ الإ .عمتجملا تابنج يف ةددجتملا ةايطنإ قبل
 ةفئاطلا نمض ةيركفلاو ةينيدلا ةقرفتلا روذب رذب وهو .عمتجملا اذه ىلع
 . «يماشلا يبرعلا عمتجملا نايكل ةيداعم ةي ركف تارايت قلخو .ةدحاولا
 تذختا يتلا «ةيدوهيلا ةيلاباكلا ةديقعلا ركذلاب صخيو ؛هتدحوو هطبارتو
 يف ةينويهصلا ةكرحلل ةقيمعلا ةرذبلا اهنإ لوقلا نكمي يتلاو ءأيموق أعباط
 ٠ اهعم تلمح ةيبروألا تايلاجلا نإف ءرمأ نم نكي امهمو .رشع عساتلا نرقلا
 هذه تناكو . يماشلا يبرعلا عمتجملا يف دكارلا ركفلا ةحفص كرح اًيسن
 ' عطتسي مل ءرشع عباسلا نرقلا يف ادودحتو ًافيفخ ًايحطس .ًاجومت ةكرحلا

 بوقعي هرهص ىلإ مهينامأ اولقن «م171 ةنس هتافو دنعف «لمأي لظ مهضعب نكلو (1)
 روهظ كلذ ةجيتن ناكو .ةيناثعلا تاطلسلا نم ًافوخ مالسإلا هرودب قنتعا يذلا
 مهم»و مساب كارتألا دنع تفرعو ءةملسم فصن - ةيدوب فصن ةديدج ةفئاط
 نوموقي اهدارفأف .ةيدوهيو ةيمالسإ اهسوقط نأ الإ «ةيلاباكلا اهتليقعو (يباصلا)
 لطعلا ءانثأ لمعلا نع نوعطقنيو .ةصاخلا مهدباعمو دجاسملا يف مهتادابعب
 . ىلع اهرمأ رصتقا امنإو ءةيروس يف رشتنت مل ةفئاطلا هذه نكلو . ةيدوهيلاو ةيمالسإلا
 ش ْ . كينولاسو ريمزأ

 ٠١ الوم, عومربع, 81. قنا, 586 ة18ل ةهطأ - عمون. 01 !ذاقمت, ةلأر, 8
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 عومجم كيرحت ىلع ةردقلا هل نكت ِ ًايفاك ًاراشتنا ًايلوقاشو ًايقفأ راشتنالا

 ةروثلا ةيؤر نم هعنميو ءهتحت ءوني ًايراضحو ًايفاقث القث لمحي يذلا عمتجملا

 اذإ «يناثلا ينعملا نيدلا رخف ةكرح نإف اذلو .ةديدجلا ةيبروألا ةيراضحلا

 ىدصلا تناك ءةيسايسلا ال ةيراضحلا ةيركفلا اهطوطخبو .ًالامجإ اهيلإ رظن
 ةينبلا ىلع ىدصلا اذه. سكعنا دقلو يماشلا يبرعلا  يبروألا كاحنلا اذهل

 تابنج هب تبواجت انيب .هب رثأتت نأ نود هتدصف «ةملسملا ةئفلل ةيركفلا

 ةكرح اف مث نمو .هلبقتل ذادعتسا اهيدل ناك هنأل .ةملسملا ريغ تاففلا

 عمتجملا ةينب نم فعضأ تناك اهغأل ,ةجضان ةيركف رامث ىلإ دؤت مل اهعومجمب
 ةكرح لا نوكتو .«نمزلا عم عستتس «ةقيقد براسم تنوك اهنأ الإ «كاذنآ

 ش .رشع عساتلا نرقلا يف ةيبرعلا ةيركفلا

 يف ةيبروألا تايلاحلا دوجو نع ةمحانلا ةيركفلا جئاتنلا صخيام اذه

 ةيوق ىرخألا يه تناك دقف «ةبروأ يف اهفلخ يتلا كلت امأ ءةيروس

 نم ةعقللا' هله ايفا هدب دن تايلاقلا قه تلح دقق .ةقسعو
 ةبروأ لود مظعم يف أشنف ءةبروأ ىلإ ةيروس لب ءهسفن قرشلا «قرشلا

 رايتلا اذه ودبيو . مسيناموه ا ةكرح هتمعدو «قرشلا اذهب رثأت « يركف رايت

 :ةيلاتلا رهاظملاب
 بمألا وأ «تالحرلا بدأ هيلع قلطن نأ اننكمي بدأ جاتنإ ةرازغ : ًالوأ

 ماعلا رشع سداسلا نينرقلا يف يف ماشلا دالب تأر دقل لاعفو . يئارغجلا

 ًارقم اهتفصب اهترايزل امإ ءاهيلإ اردن قيل ةلاحرلا نم ةعساو ةجوم ءرشع

 يرارطضا ربعم اهنأل وأ ءةيبروألا تايلاجلل ًازكرم وأ ,ةسدقملا نكامألل

 ةلاحرلا ءالؤه نكي ملو .ةيسا يصاقأو «دنهلاو سراف دالب ىلإ مهلصوي
 دالبلا ةفرعمل نيقوشتمو ةثاحب لاوحألا مظعم يف اوناك امنإو « نييداع نيجرفتم

 اهقطانم مظعم ةرايز ىلإ اودمعف .ةقيمعو ةعساو ةفرعم اهنم نورمي يتلا

 ,مهديلاقتو اهلهأ تاداع ىلع اوعلطاو ءاهباكسب نكمأ ام اوكتحاو ءاهندمو

 نكي .ملو . هونودو اوأر ام اوفصو مهنإ إف « مهناطوأو مهدداب ىلإ اوعجر امدنعو

 يكول ل «ًاقيقدو ًاحيحص هوبتك ام لك



 ةقباس راكفأ وأ .,ةصاخ فطاوعب نيرثأتم اوناك مهتاباتك يف مهخأ وأ رومألا
 ةريصق تناك مهتلحر ةدم نأ وأ «ةقيقحلا نع مهءارآ تفرحو مهاؤر تهوش

 ايحأ مهتامولعم تءاج مث نمو ءعساو كاكتحاب مهل حمست مل ةجردل
 «نكي امهمو .اهيحانم نم ريثك يف ةحصلا نع ةديعبو «ةصلقمو ةبضتقم
 اوناك ءماشلا دالب نع ام ةروص نييبروألا ىلإ تافلؤملا هذه تمدق دقف

 . اهيف شيعلا ابروأ ءاهتدهاشم ىلإ ًاقوشت نيريثكلا ىدل تدجوأو ءابنولهجي
 عاضوأ نع ثحبلا رداصم نم ًاردصم «رضاحلا انتقو يف رافسألا هذه ربتعتو

 رارمتسا اهعقاو يف يهو .رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف ةيروس
 .تقبس يتلا نورقلا يف ةلئامم ةيبدأ تافلؤمل

 ىتح يناثعلا حتفلا ذنم ةيروس اوراز نيذلا نييبروألا ةلاحرلا ددع نإ
 مهنأ اك .هرصح بعصلا نم ىتح «ريبك ددع ءرشع عباسلا نرقلا ةياهن
 «نويلاطيإو «نويدنالوهو ءزيلكنإو ءنويسنرف مهنمف «تايسنجلا وددعتم
 فاضيو .نويندم نورخآو نوينيد مهنمو «ناملأو .نوينابسإو «نويلاغتربو
 نوثوعبملا مهنمف .كلت مهتالحر يف فادهألا يعونتم اوناك مهنأ ءاذه ىلإ
 « ءايلعلا مهنمو .راجتلا مهنمو « مهتاكرش وأ مهتاموكح لبق نم نويمسرلا

 ةلاحرلا صضعب لواح دقو .نورماغملا مهنمو «نورشبملا مهنمو , حايسلا مهنمو

 . معديل «ةيقرشلا تاطالبلا ضعب نم ديفتسيو .يسايسلا ناديملا قرطي نأ
 نود «ةيملعلا تامولعملا نم ريثك ىلإ لصوت مهضعب نأ اك ؛هدالب حلاصم
 نينرقلا يف ماشلا دالب ىلإ ةلاحرلا يف ثحبلاو .©0ةقباس ةصصختم ةئيبت ةيأ
 نكمي هنأ الإ فارطألا بعشتمو « ليوط ثحب ءرشع عباسلاو رشع سداسلا

 رييب وسنام» لثم . ليصفتلاو ةقدلاب اهنع بتكو اهراز نم رهشأ ىلإ ةراشالا
 تاتابن ةساردب لوألا اوسنارف مكح تحت فلك يذلا .«سنامول نوليب
 هباتك ردصأو .ماشلا دالبو رصمو دنهلاو نانويلا راز دقو .اهباشعأو ةقطنملا
 اه5 0طووميوتمصو 0و هافولونى5 5أمواناة م1865 8أ 9 مقص مةطلة8ق٠ ر وهشملا

 (1) 8ةاطماف: اه فعدم مام لف انفعلو. 8:11. 23
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 ةنئس يف + نناؤود هما ممور موقأو, اهلهد ىوزليمأو 95 ةللأ85 ل5 عا

 ةيبطلا تاتابنلا ىلع هدوهج زكرو .هيف ةيروسلا ندملا فصو دقو ماوه

 «ةسنرف ريفس ««نوماراد» ةلحر كانه مث . طالغأ نم ولخي ال وهو ,تاذلاب
 سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا علطم يف «ونسيش» هقفارم اهنع بتك دقو

 بوجي (ماهه4 ١589 «راغافأ» ةلاحرلا ناك تقولا سفن يفو ءرشع

 و .ماها/ا# ةنس يف «فلوار» كانه مث .اهنع بتكيو «.ةسدقملا ضرألا

 يلريش ينوطنأ ريسو «(ماهال9) «يبلاب وريبساغ» و «ينيدناد» و اوينير»
 فلار»و .«يقدنبلا كيردرف رصيق»و , يزيلكنإلا نوسنكتيجو .(م99١1)

 تنافيللا ةكرش ءالمع .«يربوين نوج» و .«دردلأ نوج» و .2«شتيف

 , 3 (ما 87

 ةلاحرلا رهشأ نأ الإ حض ددعلا ناك دقف ءرشع عباسلا نرقلا يف امأ
 قرشلا يف مهتالحر نع ةقيقد ًافاصوأ اوفلخو .ةبروأ يف مهمسا عاذ نيذلا

 ءانثأ رصنت هنأ الإ : ادع لافت اذه ناكو ,(ارياسكيات» ناك .ةيروسو

 .لثمت هتاركذم نأ نم مغرلا ىلع ,ةيضضراتلا هتاء اصقتساب زيمت دقو . هتلحر

 قرطلاو بلح ةنيدمل ًاقيقد اذه مدق دقلو . ةيناثلا ةجردلا نم تامولعم

 . عباسلا لئاوأو «ءرشع سداسلا نرقلا رخاوأ يف تشعتنا يتلا .ةيوارخصلا

 يفو .© ةرشابم ةقيقحلاب لصتيل باعصلا ضوخ نع عروتي ال ناكو .رشع
 ةنس يلاوح) « ماشلا دالبل هترايزب موقي ارياسكيات هيف ناك يذلا تقولا سفن

 .ةقدو ةيعوضومب اهفصيو ءاهندم بوجي يزيلكنإلا «زيدناس» ناك 5
 (فيربود»و «(م8١15 ١١١ 5) «وفوب ود يرئه» ةلحر ىلإ ةفاضإللاب اذه
 ١57١ ةنس يف «نامثروك ود ههيد» ةسنرف كلم ثوعبمو 2م8١16 ةنس يف

 ١ يقدنبلا «هلاف اليدورتيب» مث .«يشوبكلا رجور» بألاو .ةسدقملا ضرألا ىلإ

 ىلإ عوجرلا ىجريف .ءالؤه هبتك ام ريثك ىلع ةلاسرلا هله ثوجب يف دمتعا دقل (1).

 . مهبتك ءامسأب فرعتلل «رداصملا مسقال

 (2) 6:هصأب مه: 15 6 )2
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 «لباب راثآ نع ىلوألا تامولعملا ةيبروألا ةفرعملل هتاباتك تطعأ يذلا فقثملا
 .لقو ء لصألا يدنالوه ناكو ءةسنرف حايس خيشب بقلي يذلا (هينريفاتو»

 ما - )١575 نيب هرافسأ تدتماو «قرشلا ىلإ تالحر تسب ماق

 يدق الصنق ناك يذلا «نابوك» و «(م15157) (كيروم نايتسابيس خألا» و

 هلوبال» و ,م8*117 ةنس يف «راولود» و «(م15417 - )١578 طايمد يف

 ةنس (هلوب» و 2(م1:0-1587) لينامرفو ء(1548١- 5147١)«زوغول

 -تااطكالال) (نيوربود» و «(5١ا/54 - 5١ال١١) «نادراش»و (ما6

 (كورالود» هيلافحشلاو ء(ما5ال5  ا5١ا/له) (نوبس» و م45

 و «(م1599) رشع عباسلا نرقلا رخاوأ يف «لردنوام» و :(م1584)

 ش .(ا)ريثك مهريغو م١٠٠١ ةنس «روفونروت»

 تناك «ةينمزلا ةبقحلا هذه يف ماشلا دالب نع بتك ام مهأ نم نأ الإ

 يف «ويفراد نارول» دلو دقو .ءازجأ ةتس يف تتأ يتلا ؛«ويفراد تاركذم»
 اهلان ةدودحم ةسارد دعبو «ةريقف اهنأ الإ «ةليبن ةرسأ نم «ةيليسرم ةنيدم
 دوأو هدوأ ةماقإل ةديحولا ةليسولا يه تنافيللا يف ةراجتلا نأ سحأ .اهيف

 ةرشع ةنماثلا زواجتي ال ناكو «ريمزأ يف همع دالوأ عم لمعلا ررقف. «هترسأ

 ةدع اهيف شاعو ءاديص ىلإ لقتنا مث . م1587 ةنس يف كلذو «هرمع نم
 ةدعب ةيقرغلو  مهديلاقتو ة ةيروس لهأ تاداع قيمعلا هفرعت ةجيتنو تاوئس

 ىلع ًلصنق رشع عبارلا سيول كلملا هنيع دقف «ةيكرتلاو ةيبرعلا اهنم تاغل
 رئازحلاو سنوتو لوبنطصا يف ةريثك تامهمب هفلك دق ناك نأ دعب «بلح ةنيدم

 ةسنرف ىلإ يعدتساف «ضرملاب بيصأ هنأ الإ «مايق نسحأ هلمعب ماق دقلو
 .اماع نوتسو عبس رمعلا نم هلو :م117/07 ةنس ءاهيف يفوت ثيح

 نأ 0س هريس نكت مل اهنأ نم قئبنت «ويفراد تاركذم» ةيمهأو

 ٌكلغشنم ًايداع ًارجات نكي م وهف . نادلبلاو ميلاقألا فاصوأو «تالحرلا
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 ٌلاقن بتكيف .صحفتي نأ نود دالبلا بوجي ةلاحر الو ءبسحف هتراجتب
 ًاصحم ًاخرؤم هتاباتك يف ناك اهنإو هل نيقباسلا حايسلا نم هريغ نع
 يملع دقنو «ةقيقد فاصوأو «ةريثم ثاحبأب ةءولمم تاركذملاف .ايفوتظومو
 ءاهداعبأ كردي ناك يتلا طقف ةراجتلا نع ال ,ةديفم تاظحالمو «ميلس

 مهديلاقتو ؛دالبلا لهأ نيد نع اهنإو «قاعألا ىلإ ءاهتاسبالمو ءاهفورظو
 ةيعاتجالا مهتائفو ء مهضرأ ةيفارغجو «ةريبكلاو ةريغصلا «مهتاداعو

 نيملسملا نيبو .داركألاو ناكرتلاو ءبرعلاو كارتألا نيب رِّيم دقف . ةفلتخملا
 ًاصحم ًافصو ةعامج لك فصوو ء.زوردلاو مهفئاوط فلتخمب «نييحيسملاو
 نييبروألاو تاعاجللا كلت ضعب نيب كاحتلاو طالتخالا ناك يذلا تقولا يف
 يف «ويفراد» همدقي ام لضفأو . ةليثض اهم ةفرعملا نإف مث نمو :ًادودع

 درطتسي ذإ ( مهنيب ماقأ نيذلا .لمركلا لبج برع نع هتامولعم «هتاركذم

 رهظيو .مهديلاقتو مهتاداعو مهخيراتو «برعلا نع مالكلا ىلإ ٍمهفصو نم

 مظعمو ::نتحنوتلاو ةيربربلاب مهمهتي نم مجابيو «مهتراضحب ًاريبك ًاباجعإ
 انايحأ لدم تناك نإو .ةقيقدو لب ةيقيقحو ةقداص اهدروي يتلا تامولعلا

 [نفاجما رديف «ويفراد» تاركذم تناكو .كارتألاو مالسإلا دض 52

 .ثحبلا اذه يف هيلإ دنتسا

 نإو ءهباشتم وهف .ًاقباس هباحصأ ىلإ راشملا تالحرلا بدأ ةيقب امأ
 يلايخخ ئرخأو .يعوضوم يعقاو ًانايحأ فصو وهو .هبولسأ يف فلتخا
 ندنلل «توقياسلا ةلاحرلا ةبتكام اينإو ةرشابملا' ةيؤرلا خرم ال :يستكم
 ,مهديلاقتو مهتاداعو ناكسلاو «تاعانصلاو تاعارزلاو «.سيراضتلاو

 بتك يذلا اذه «تالحرلا بدأ يف رظنلا تفلي امو . مهتايحو نييبروأللو
 دصق وأ ؛ «صحتشمت ل يتلا ,ريطاسألا ضعب اهبعش نع جور هنأ «ةيروس نع

 «ةيبروألا لودلا ضعب اهلنبتت ةسايس يف ًادنتسم مدختستل اهصيحمت مدع

 اهانبت يلا ةروطسألا اهنمو . ةيماشلا ضرألا يف اهروذج دم يف اهنم ديفتستو

 ةجنرف دحأ ««ورد تنوكلا»:ىلإ نومتني زوردلا نأ نع ,«يشوبكلا رجور»
 عوجر دعب .هباحصأ نم فيفل عم لابجلاب مصتعا يذلا «ةيبيلصلا 1 بورا
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 .(«>نيملسملا ينديأ ىلإ ةيروسلا ندملا

 يف ريبكلا هرثأ هل ناك اذه تالحرلا بدأ نأ ىلإ ةراشإلا نم دب الو

 تايصخش لمع نم ناك هنم ًاريثك نأ ةصاخبو «قرشلاب ةبروأ فيرعت

 «قئاش بولسأب بتك هنأل «ةريبك ةيبعشب عتقو رشنو عبط مث نمو «ةماه
 ىلع نيرداقو .ةظحالملل نيئيهم نيفقثم لاجر لبق نم تاللاحلا مظعم يفو

 . (2ةنزاوملا

 هناكسو قرشلاب رثأتم ,ةبروأ لود فلتخم يف بدأ روهظ :ًايناث

 ضعب كلذكو +قرتلا اذه ةايح نم سبتقا هتاعوضوم نم ريثكف ءهماكحو

 تدروف «مهريغو ةيلاطيإو ةسنرفو ةرتلكنإ ءابدأ اهفلأ يتلا «يساملاو يهالملاو
 رعاشلا هبتك امم كلذ ىلع لدأ الو ءاهبنمض ةيراجتلا ةكرحلاو ءاهيف هندم ءامسأ

 ةراجت روص نم ةيح ةروص يهف «ةيقدنبلا رجات نع .«ريبسكش» يزيلكنإلا
 هبعلي ناك يذلا رودلاو .ءبلح عم ةصاخبو .تنافيللا عم تقولا كلذ

 اهتميق لإ ةراشإلاو بلح ةنيدم مسا نأب الع ,ةراجتلا كلت ف دوهيلا

 ةراجتب ًارثأتم ناك نيسكش نإ لب « عضوم نم لثكأ ف درو دق ةيراجتلا

 . ”7اهيلإ ةراشإ نم لخن 1 (ثيبكام» هتاسأم نأ ةجردل «بلح يف ة ةرتلكنإ

 برال وأ ءلهج نع ةلاحرلا ضعب اهب ىدان يتلا ةروطسألا كلت يف بيرغلا نإ )١(
 «يبلحلا يركش ناسرأ» لاثمأ نم «ةيروس نم نينطاوملا ضعب اهانبت هنأ ةيرامعتسا
 «يني يجرج» هنع لقنو ءرشع نماثلا نرقلا طساوأ يف «ةسنرف ىلإ ةلحر» هباتك يف

 ةيروس» يف «نارطم ةردنو» .لالحلا يف «ناديز يجرج»و .ةةيروس خيرات» هباتك يق

 نيبو «يأرلا اذه ضحد هسفن هدو: 06 8:56806 يسنرفلا خرؤملا نأ الإ .هدغلا
 تلواح دقو .حاحقأ برع مهنأ تبثأو «نانبل يف زوردلا خيرات» هباتك يف هبلاسم

 . مدلا ةطبار ةجحب زوردلا اهيلإ بذتجتو ؛ةروطسألا هذه نم ديفتست نأ ةسنرف
 .(78 7 ص يناثلا ينعملا نيدلا رخف ريمألا خيرات  فولعملا ىسيع)

 (2) اكوبأو - اهنأؤه 0ان#قالممإل: !'0ا وأ 8هيلقناهقلانو 90 2 قمعهن 2:0 ةفز

 (3) ال. 8لوهعطونال. 3. ٠١ 56.3 (ا16+ "!نوطومل 0 ةملوممو 606, ااموأوم 01568 ةفإ
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 شاع يذلا 177١( - 1545) يدنالرياإلا بتاكلا «نوتلماه» فلأ دقو.

 ,جئار وه اهب هرثأت اهضعب يف رهظ «ةيبدأ تاياكح ةعومجم .« ةسنرف يف ةرتف
 مسالا اذه ةعبرألا اهاطبأ ىلع قلطأ ىتح .«ينعملا نيدلا رخف ريمألا» نع

 « اه5 7هأ5 5انافموو نع « حيوا هفلأ ام نأو ع عدم 005. اهذ 0ر6

 29 8هسبووماو 66مانطد مولا نع رييلومو 217 (ديزايب) 8ةزدجو: نع«نيسارو»

 .©يبرغلا بدألا يف ينامثعلا قرشلا رثأ نع ةقداص تاريبعتل

 ةريفولا ةبوفعلا تامولعملاب ينغو .عبساو تالسازم بدأ قاثبنا :ًاثلاث
 تالسارملا هذهو .ماشلا دالب ناكسو «تايلاجلل ةيعاتجالا .ةايحللا نع'

 ةيمسر تالسارمو .مهئاقدصأو مهلهأو راجتلا نيب تماق ةيبعش :نامسق

 ةميق اوذ ناعونلاو . مهتاكرشو 0 « لصانقلاو ءارقسلا نيب تماق

 ايساينم ءنمرلا نم ةيقتلا هذه ةئازالل :ةنيمك قئاقو اهنألا «ةريبك ةيخيرات

 يف ةظوفحملا كلت :ةيمسرلا تالسارملا هذه رهشأو .ًايعامتجاو ايداصتقاو

 فحتملاو «ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازوو «ةيليسرم ةراجت ةفرغ تافيشرأ

 لصانق اهب ثعبي ناك يتلا ةقيقدلا ةلصفملا ريراقتلا كلذكو .يناطيربلا

 (ةلودلا فيشرأ» ين اهضعب ظوفحملاو ,خويشلا سلجم ىلإ اهؤارفسو ةيقدنبلا

 ناك « ماشلا دالب يف ابروأ تايلاجب صاخ ديدج عيرشت وهل :ًاعبار

 .«يزيبسود»لوبلطصا يف ةسنرف ريفس نم هعمس امن هتصق «نيسار» دا دقل )١(

 ا/ةطووا / 0م. نأأ .. امام, 8: طا!

 ناعتسا هنإف ءعقاولاو ةقيقحلا ىلإ نوكت ام برقأ هتيحرسم ةرييلوم» رهظي ىتحو -

 . تاكرحلاو سبالملا لجأ نم ويفرادب
 0" ةيالاوانال. |ا/. 2: 252... ا/صقوال اهو ا/هرنووو...6: 2

 نوزربيو نوبقني اوذخأف «نييثيدحلا باتكلا ضعب هابثنا عوضوملا اذه راثأ دقل (*”)

 يذلا « ماه»و ؛/هنمو مهنمو ..ةيقحلا كلت بدأ يف قرشلا اهفلخ يتلا راثآلا كلت

 : ناونع تحت ةاروتكدلا ةداهش لينل ةحورطأ مدق

 ا 'هءاوصأ لقصق اه |! ةرقلانعو ا ةصومأد6 ةلد 17 ةزنه أ تان 188706 566185.

 ماا تايلاجلا 741/9



 طاقنلا نم ًاريثك حضويو .ماعلا يلودلا نوناقلا ثاحبأ يف ريبكلا هرثأ هل
 نوميقي يتلا ةدايسلا تاذ .ةلقتسملا ةلودلاب بناجألا تاقالع قف ةضماغلا

 ,ةيناسنإ رثكأ ةيرشبلا تاقالعلل ع ميقيو «ةديدج ًافارعأ ينبيو ءاهيف
 . ةيمالسإلا تاعيرشتلاب كاحتلا ةجيتن

 ماهتها دادزا دقلف .ةبروأ يف اهعنسوتو قارشتسالا ةكرح ومن : : هما

 هفرتو .هريطاسأو هرحسب بذجي مل وهف ايلف ًاماهتها قرشلا اذهب نيفقتملا

 سدانسلا نينرقلا يف ةيملع ةقبط تزرب اهنإو ءابدألاو ةلاحرلا راظنأ .ءهخذبو

 تذخأف «ةبروأ يف ةرشتنملا ةيناسنإلا ةكرحلاب ترثأت .رشع عباسلاو رشع
 هخيراتو هنايدأو .هتاغلو هتافاقثو .هتاراضحو قرشلا ملاعم فرعت ىلع بكنت
 يف ريبك رود «تنافيللاو ةيروس يف ةيبروألا تايلاجلا دوجول ناكو رةراثاو
 ,هقافآ عيسوتو هئاضرإو .مامتهالا اذه ةيمنت

 رومألا يف .ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف قارشتسالا لثمت دقو

 -:ةيتآلا

 يف ةرشتنملا ةيبرعلاو ةينايرسلا اهنمو «ةيقرشلا تاغللا سيردتب مامتهالا - ١
 مامتهالا اذه لثم ىدبت دقل ةقيقحلا يفو .اهتايلكو ةبروأ تاعماج يف ,ةيروس
 تبماجو ءبرغلا ىلإ ةيبرعلا ةفسلفلا تلقتنا امدنع .رشع يناثلا نرقلا ذنم
 نويجولويتلا ماق دقف .كاذنآ ةبروأ يف ةدئاسلا ةيجولوثيتلا تاساردلا
 نم اهيديؤم ىلع درلاو «ةفسلفلا كلت مهفل ةيبرعلا ةغللا ملعتب مهسفنأ

 ىلع «نيقرشتسم» مسا قلطأو ةيبرعلا نع ةمجرت ةكرح تأدبو «نييبرغلا
 رجور» ءاجو . ةيربغلاو ةيبرعلا اهمهأو «ةيماسلا تاغللا يف لمعي ناك نم لك
 اذه ةيوبابلا تديأو «ةيقرشلا تاساردلا ةيمهأ ىلإ اهبنف ««لال»و .«نوكيب
 رينتسملا ينيدلا ريشبتلا نع «لال» هب ىدان ام قيبطت اهفده ناكو «هاجتالا
 .ةيوبابلا نأب ءًارخؤم «نادروج لراش» حضوأ دقلو .يبرعلا قرشلا دالب يف
 مهلصأ «نيد لجر )73١( «سيراب يف رشع ثلاثلا نرقلا .يف دهعتت تناك
 ةيسأ هي سرغتل «برغلا فراعم مهملعتو « 01ر0 ؟قمهمهمامأ ٌقرشلا نم
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 . ةيحيسملا روذب

 دعب ةيقرشلا تاغللا ةساردب ءىدب دق هنأ دكؤملا نمف «نكي امهمو

 ابابلا ةسائرب ءم17١و م١81١ ةنس ءانّيف يف دقع يذلا ماعلا عمجملا

 ةينولوبو «سيرابو ةمور يف ةيذاتسأ يسارك ءاشنإ بلط دقو «سماخلا نايلك

 ييعيز ةيئادلكلاو ةيرعلاو ةنمرخلا كاقللا ىييوفقا فاذا نور وقتكاو
 اذه امنو .ةينيدلا ةريدألا ندملا ةيقب يفو «كلملا سيراب يفو «ابابلا ةمور يف

 كلما: نأ" ىتح ءرشع نمداسلاو رشع :نسماخلا نينرقلا يف ًايجيردت هاجتالا
 ( ©1نوال ةلاهما فقسألا م1619 ةنس . ةونج نم ىعدتسا «لوألا اوسنارف

 ليتسوب مويلغ» مهعملأ ,نويسنرف نوقرش :رشتسم رهظو ؛ةيبرعلاو ةيربعلا سيردتل

 لوأك هيلإ رظنلا نكمي يذلا .ء(مادى431- )1١451١5 4 6بالاهلصو 2هوأوا

 يمالسإلا نيدلاب ًابجعم ناكو .قارشتسالل ثيدحلا ىنعملاب قرشتسم

 نم ديجي ناكو «ةيحيسملاو مالسإلا نواعت ىلإ اعد دقو «ةيبرغعلا :بادآلاو

 ناكو «ةيربعلاو ةينانويلاو «ةينايرسلاو ةينادلكلاو «ةيبرعلاو ةينيتاللا تاغللا

 . مجرتم نود .نيصلا ىتح «دالبلا عيمج بوجي نأ هتعاطتساب هنإ لوقي
 ةيربعلاو ةيبرعلا ماهل ةنس تسسأ يتلا «(ةسنرف ةيلك» يف سردي ناكو

 لب «ةلماك ةيبرغ دعاوقل باتك اهنمو «ةديدع تافلؤم هل ناكو .ةينانويلاو
 «نييتوهاللا راثأ يركفلا هررحت نأ الإ «ةعابطلل ةيبرعلا فرحألا رفح هنإ

 ٠ .ريد يف هتايح ءاهنإ ىلإ رطضاف

 ةيبرعلا ةغلل يسرك ًايمسر ثلاثلا يرنه كلملا ًاشنأ «م641١/ ةنس يفو

 «ىرخألا يه تسسأ دق ةنراوملل ةمور ةسردم تناكو .ةسنرف ةيلك يف

 «برغلا ةراضح نوملعتي «نانبل لبج نم ةنراوملا نم ًاددع اهئانفأ يف تمضو

 كلملا ناعتسا دقلو .ةينايرسلاو ةيبرعلا «مهبادآو مهيتغل لباقملاب نوملعيو ٠

 سيردتل «ةنراوملا ءالؤه نم نينثاب «م84١51١ ةنس يف رشع ثلاثلا سيول

 , ميهاربإ »و .(نويهصلا ليئاربج» امهو .ةسنرف ةيلك يف «ةينايرسلاو ةيبرعلا

 ' يف (ذاتسأ نأكو .ندهإ ف «ماهاله ةنس يف دلو دقف لوألا امأ ياا
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 اقيط امارغ فئنصو «ةاروتلا رشن يف اه لهل نواعو .ةمور يف «سنيباس» ةيلك

 يفوتو «ةيميلعتلا هتفيظو بناج ىلإ «ةسنرف كلم ًانامجرت لمع دقو .ةينايرس
 يف «لقاح» يف دلو دقف .«يلقاحلا .ميهاربإ» امأ .(2060155/ ةنس سيراب يف
 ةيبرعلا اهيف ملعو «ةمور يف ةنراوملا ةسردم يف رخآلا وه ملعلا بلطو «نانبل

 عم نيدلا رخف فلاحتل ًائيثح لمع دقو .سيراب ىلإ لقتنا مث «ةينايرسلاو
 .م554١ ةنس ةمور يف ينوتو «م1514 ةئس يف ءابابلا

 ىلإ دتما هنإف .ةسنرفو ةيلاطيإ يف ةيقرشلا تاغللا ميلعت رشتنا اكو
 سيئر لضفبف .ةرتلكنإ ىلإو .تاذلاب .(نديال» ةعماج ىلإو .ةدنالوه
 دروفسكوأ ةعماج يف ةيبرعلا ةغللا ميلعت لخدأ ,«دنال» يزيلكنإلا ةفقاسألا

 يذلا .(كوكوب راودإ» اهيف سيردتلل يمسو 000 ةنس يف .ةرم لوأل
 . ةيزيلكنإلا لح :ةيلالب ًاقفارم نيد لجر البق ناك

 يف قارشتسالاب مامتهالاو :ةيبرعلا ةخللا سيردت راشتناب طبترا دقلو >
 تدعاس يتلا يه ةيبرعلا ةعابطلاف «ةيبرعلا فرحألاب ةعابطلا روهظ ةبروأ
 فرحأ رفح ىلع لمع «ليتسوب» نأ انيأر دقو .ةديدجلا فراعملا رشن ىلع

 ىلإ اهتضمن نم ءزجب نيدت «ةبروأ يف ةيقرشلا بادآلا نكلو .ةيبرع
 رفحف «ةيبرع ةعبطم ةسنرف يف ءىشني نأ ررق يذلا .«فيربود يرافاس»
 «سيواب نإ اهلعو «ةلرص ةيرع افورحارفس ناك اهدكتع نت قرشلا يف
 نأب هّيعبطم رمأو ءرشع ثلاثلا سيول اهارتشاو «دازملاب تعيب هتافو دعبو
 اهنولمحي بناجأ ىلإ برستت ال ىتح «ةديرفلاو ةليمجلا ءايشألا هذهب ينتعي
 ذفني مل رمآألا نكلو .نيمثلا رثألا اذه ةكلمملا دقفتف ,«ةسنرف جراخ ىلإ
 نمو .(57ةيكلملا ةعبطملا ىلإ تمضو ,نيدلا لاجر اهارتنثا ًاريخأو ةقدب

 يف اهتيص عاذ يتلا «ةيبرعلا نديال ةعبطم .ةسنرف يف ةيكلملا ةعبطملا لاثمأ

 ةقانألا نم لاع ىوتسم ىلإ سيراب يف ةيبرعلا ةعابطلا تلصو دقو .ملاعلا

 )١( ص ربوهلتسير ١١5.
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 ءرشع عبارلا سيول اهيلإ فاضأ دقو .ةمور عباطم ىتح تزبو .لامجلاو
 .ةديدج تانيسحت 21591١ ةنس يف

 قرشلا ةسارد ىوس مهل مه ال «ءايلعلاو ةثاحبلا نم ةعامج روهظ - ؟
 ىفتكت ال ,ةقيقد ةيملع ةسارد ,هلهأ تاداعو ,هبادآو هتاغلو هخيراتو «يبرعلا
 قرشلا كلذب رشابملا لاصتالا ديرت امنإو «هنع نوخرؤملاو ةلاحرلا هبتكي اهب
 يذلا « (ليتسوب مويلغ» ءالؤه نمو .ةليصألا هتاغلب هثارت ٍةسارد قيرط نع

 يف ةيجولويكرأ ثاحبأب ماق يذلا , قاومق 65 ليجرييبو « اقلام هيلا نيتتسا

 +ممموءومأو 0هم5:ةمالم- ةينيطنطسقلا ةيفارغوبوط» باتك مذقو ,ةينيطنطسقلا

 ةنس يف رشن يذلا 00و مهو:ةمزأو كان اه/301 باتك هلو 2 7890/94 هفيتو ( 58
 نومارادرخآلاوه قفار يذلا « الاهدادو 0و الءماهرب ةلوقينود الوقينو م565١

 ا ه5 الي/أودغاهمؤر 5و,هوءاملأاهم5 /هزنودد « باتك هتدوع دنع رشنو .هتلحر َْق

 ماق نم ءاضيأ نيقرشتسملا نمو. عوناو 6م اه ةانوانأو

 يناملألا ءالؤه نمو .ةيوغلو ةينيدو ةيخرات تاساردب

 ًادنتسم ةيسكرت خي برات بتك :يذلا « انهو«هدالاون 5

 تحت «م١169 ةنس يف ,تروفكنارف يف هفلؤم عبط دقلو «ةيكرت رداصم ىلإ
 انأوئوأ 58 ا(/انداناوتقمق6 نععمئانلل 66 ا/اهمانال م15 م5010 انطق مسا

 يف تسسأت يتلا. كلت تناك ؛نيقرشتسملل ةسردم ىهزأ نأ الإ . لااا
 - 16/84) الوم مو وأ .(سونيبرأ)» اهئاضعأ مهأ نم ناكو .ةدنالوه

 وهو .نديال ةعماج يف ةيربعلاو ةيبرعلا نيتغلل ًاذاتسأ ناك يذلا 64
 اهل لازت ال يتلاو .ملاعلا يف تيصلا ةعئاذلا ةيبرعلا ةعبطملا اهيف أشنأ يذلا

 دقو .اهه قيقد قيقحت دعب ةيبرعلا تاطوطخملا ةعابط يف .نآلا ىتح اهترهش
 هماموماه انهونه8 ةيبرعلا ةغللا أدتبم» اهنم .ةماه تافلؤم هءارو فلخ

 م1511 ةنس يف |هبتك دقو 6مم قا همقكةطانق ةيبرعلا دعاوقلاو .( مط

 نمو . ةينايرسلاو ةينادلكلا دعاوقلاو ءةماعلا ةيربعلا دعاوقلا كلذكو

 تاطوطخملا ةعومجم هيلإ بسنت يذلا «رئراو» ًاضيأ ةسردملا هذه يقرشتسم.'
 ««سويلوغ» كلذكو . همساب تيمس يتلاو ,نديأل ةعماج ىلإ اهب ىصوأ يتلا
 ىلإ ؛.ةديدع تالحرب ضرغلا اذهل ماقو «ةيسرافو ةيبرع مجاعم فلأ يذلا

 نك
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 .رشع نماثلا نرقلا يف رهظ دقلو .ىرغصلا ةيسآو برغملاو ةيروسو قرشلا
 ناكو « «ةيبرعلا يبحم» ةسردم تأشنف ,.ةسردملا هذه فادهأ عبات نم

 )15485-١715١0(. (.5هطدانهم6 سنتلاش»:يدنالوهلا قرشتسملا اهسسؤم

 ' ( 1!0و,0!56:وليب ريدورشع عباسلا نرقلا ين رهظ «ةثاحبلا كفئلوأ ىلإ ةفاضإلابو

 ةرايز عقولا يف عطتسي مل يذلا 1546(2 - اك1ه) «يسنرفلا

 .تامولعملا نم ةعومجم لوأ يعوسوم مجعم لكش ىلع هلأ دقو ؛قرشلا
 دقو .برعلا نيفلؤملا تافلؤم نم تافطتقم يهو ,يمالسإلا قرشلا نع
 رصاع دقو . اه 8أماهاطغوادو 0:خعماقا6 ةيق ورشا ةبتكملا ناونع تحت تفرع

 ةدنالوه يف سرد دقو « خيروز نم هلصأو « ال0099, (رغنيتوه» (وليب ريد»

 , (كوكوب راودإ» ءالؤه ىلإ مضي اناونممو 0,ومهاأ5 ريهشلا هباتك فلأو

 ليوديب يزيلكنإلا قرشتسملاو برعلا نيخرؤملا ضعب تافلؤم رشن يذلا
 .سونيبرأ عم ةمئاد تالسارمب ناك يذلا . وهوا

 اهماهسإو «ةنراوملل ةمور ةسردم رامضملا اذه يف ىسني الأ بجيو
 «ةريبكلا ةيملعلا تامدخلاو ؛ةبروأ يف يقارشتسالا يعولا رشن يف ماما
 لوقلا نكمي ىتح «ةينيدلاو ةيقرشلا ةيوغللا تاساردلا لقح يف اهتمدق يتلا

 برغلا يف مهريغ لبق اورشن نيذلا مه .ةنراوملا نم ةسردملا هذه ةبلط نإ
 ةرذح ةبروأ تناك نأ دعب .هديلاقتو هتانايدو هخراتو هتاغلو .قرشلا فراعم

 انوع مهفيلأت تناك «نيفلؤما نم قيرف جرخ ةسردملا هذه نمو .اهنم
 ما165 ةنس رشن يذلا ««ةريمع سجرج» ءالؤه نمو .ةبروأ يقرشتسمل

 رشن يذلا ««ينورصحلا انحويو» «ةبروأ يف ترهظ ةينايرس اقيطمارغ لوأ

 اعم امجرتو .مهتاداعو نييقرشلا قالخأ يف ًاباتك ينويهصلا ليئاربجو وه
 بتكلا ةمجرتب اموقيل هيلإ رشع ثلاثلا سيول امهاعدتساو «يسيردإلا ةيفارغج
 ملع يذلا :«ينابلا نورين» ءًاضيأ ةنراوملا ءالؤه نمو . ةينيتاللا ىلإ ةيبرعلا
 نيدي نيذلا .(ةنعامسلا» قالطإلا ىلع مهرهشأ نأ الإ .ةمور يف ةينايرسلا

 فسوي مهزربأو فرعي اممريبك طسقب « « ةيقرشلا سئانكلاب يصاصتخا لك مه

 يفوتو .ناكيتافلا ةبتكم سزاح 3 00 ةنس يف دولوملا «يناعمسلا



 ةسينكلا طبر يف ًاماه ًارود بعلو «ةديدع تافلؤم فلخ نأ دعب «ةمور يف
 ْ . ةموز ةسينكب ًايئابخ ةيثوراملا
 كولملا ةصاخبو «نييبروألا عيمج ةفل يف كلذك قارشتسالا رهظي د 8
 ةينايرسلاو ةيربعلاو ةيبرعلا ,قرشلا تاطوطخم ىلع لوصحلا يف .ءاملعلاو

 «ةيتسيناموهلا ةكرحلا راثآ نم رثأك ةفهللا هذه ىلإ رظني نأ نكميو . ةيسرافلاو
 بابكنالا وحن سانلا عيمج هجوتو «ةبروأ ءاحنأ لك ف جلتعت تناك يتلا

 دوجو رثأ لمه الأ بجي نكلو .ةقباسلا فراعملاو «ةميددقلا بادآلا ىلع
 هناقو «مخضلا يركفلا رايتلا كلذ ةيمنت يف «قرشلا يف ةيبروألا تايلاخلا

 مامتها نأ ظحاليو .اهسفن ةميدقلا تافلؤملا يهو .هدوجو بابسأ نم ريثكب
 ةيملع تاثعب لوألا اوسنارف كلملا لسرأ دقف ءاريبك ناك عوضوملا اذبم ةسنرف

 «ةيبرعلاو ةيربعلاو ةينانويلا تاغللاب بتك نع هل ثحبتل «تنافيللا دالب ىلإ
 ةبتكمب ءاهأشنأ يتلا ةسنرف ةيلك زيهجت لوألا فدهلا ناكو .دجت ام مدقأ نمو

 ىقتلا دقو ««ليجرييب» و «ليتسوب» ناملاعلا نيثوعبملا نمو .(0ةنيمثو ةعساو

 راسو .20م٠166 ةنس يف ةيروس يف |مهتلحر ءانثأ (نوماراد»و (ونسيش» اهبم

 تابتكملاب ةيانعلا مهكراشو «ةطخلا سفن ىلع نورخآلا ةسنرف كولم
 عيمجلا ردصأ اذلو «ريبلوكو ويلشير لاثمأ نم .مهؤارزو تاطوطخملاو

 نع ثحبلل ؛تالاكسإلا يف اهلصانقو ةسنرف ءارفس ىلإ مهتايلعت
 تافلخممب ةسنرف نيزتل اهئارشو «تايلادملاو «ةردانلا ةميدقلا تاطوطخملا
 .ءارفسلا لإ ءارزولاو .كولملا نم ةياوهلا هذه تبرست دقو .(”ةنيمثلا قرشلا

 يعماج ربكأ نم «ءارفسلا نم ريثك ناك مث نمو ؛طالبلا لاجرو مهسفنأ

 (1) 00وما رو. |, قمل: هجوما . ل018. ش 0

 (2) ©5650868ان: ا/مزلووهد لع از. ل' ةروصممأ لق انا انأ8 - هما فبمي ||. 2. 0. اه نإ مه

 (3) /هم0هل: 16و المزن هومد.. امام, ه5ثا(ل١ - 0مممأن [أوهأمد5 معة هاهوأوالهذ !ةل ع 5 رظنأ مره

 هر 01 ومأ, 8م: 222 - 6 '

 نم ةريبك ةعومجم ريبلوك ىلإ لسرأ بلح يف ةسنرف لصنق ويفراد نإف ٌلاعفو

 .(3776.صاك ج) ًانسح ًارايتخخا ةراتخملا تاطوطخملا

0 
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 (7(غارويغ» و ««ليفشرام» و ««ليتناون» و «.«سكيريب» لثم ,. تاطوطخملا

 . مهريغو

 ةيروس يف «ةطوطخملا ةيبرعلا ةبتكملا هتدهاش حزن ربكأ نإف .لعفلابو
 عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف ناك .ىرغصلا ةيسآو قارعلاو رصمو
 هذه ىلع لوصحلل ةبروأ نم ةمظنمو ةزكرم ةلمح كانه ناك هنأل ءرشع

 يف احضاو اذه ودبيو .ةصاخلاو ةماعلا اهتابتكم ىلإ اهمضو «تاطوطخملا
 ءارزولا نيبو .لوبنطصا يف مهئارفسو ةسنرف كولم نيب ةدوقعملا تالسارملا
 ةصاخلا تاثعبلا يف حضتت امك .نادلبلا فلتخم يف ءارفسلا نيبو «لصانقلاو
 «ضرغلا اذهل رشع عباسلا نرقلا يف ءاهؤارزوو ةسنرف كولم اهلسرأ يتلا

 ةنس يف .« يدنلوه لا /ة0و95 بلسناف ةثعب لثم «ةريفولا لاومألا اهيلع اوقفنأو

 يف ءبقنيو ثحبي تاونس عبرأ يقب ثيح «تالاكسإلا ىلإ ١

 تاهيلعت بجومب .ىرغصلا ةيسآو ليبخرألا رزجو صربقو ةيروسو رصم
 . (”اطوطحخم (4ها/) فاطملا ةياهن. يف كلملا ةبتكم ىلإ ثعب دقو ءهل ريبلوك

 ثحبلا يف امهدعاس دقو .فدهلا سفنل «هنيلدو .كلملا نزاخ «وسنام» ةثعبو

 نيب «تنافيللا ىلإ (هتلحر تدتماو ,بلح يف نايرسلا كريرطب .عمجلاو
 تالاكسإإلا ين نوموقي نويبروألا ناك اذكهو .2(م15-117/4/) يماع

 تنافيللا ةكرش وأ «ةيليسرملا ةراجتلا ةفرغ تاءاصحإ اهرهظت ال ةراجتب

 فئارط» مسا اهيلع قلطن نأ نكمي ( ةيفحخ ةراجت يه انإو «ةيزيلكنإلا

 تاطوطخملا عمج ةاوهو «ءاملعلاو نيفقثملا عينج نإف «عقاولا يفو .«قرشلا

 ةطاسوب وأ , مهسفنأب ثحبلا نع رشع عباسلا نرقلا ءانثأ اوكفني مل «راثآلاو

 حئاسلا .«هلاف اليدورتيب» ,ءالؤه ةلثمأ نمو .مهتيغب نع لصانقلاو راجتلا

 مضتو « عيمجلل اهحتفي ةبتكم ءاشنإ يف عمطي ناك يذلا ءروهشملا فقثملا

 (1) ال, روما, 8م: 175 - 3 )0(

 (2) 0'قةيبوموأ: ا 68865 ةهأ ا!مقاصنعأاممق. الاا١ :ةينمما66061, 22: 452 - 4 )32

 اقازث8 لو ©ماطقأ. 17 1/135 1671 - ط6أ0. 2: 9 ْ ١

 (8) طز. 5: 460. مانع له كماطعرا 30 لق ومملطا 8. 7 0 مآ
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 ىلع لوصحلل ىعس «قشمدل هترايز ءانثأ هنإف ءاذلو .(7تاطوطخملا نمثأ

 نم «سيريبود يرباف دولك الوقين» عمجلا ةاوه نمو .ةميق ةيربع تاطوطخ
 هتايح نم اماع رشع ةسمخل لمع هنأيب رهتشا دقو «ةيسنرفلا سنفوربلا ةقطنم

 «تاطوطخملا هيدل. عمجيل «ءقرشلا تالاكسإ لك عم تالسارم دقع يف

 لصانق يف دجوو .لوضفلا ريثي ام لكو «ةميدقلا فحتلاو .تائيلادملاو
 نييشوبكلا يفو .(ىجام» و (ليتسا» لاثمأ نم رصمو ةيروس يف ةسنرف

 ش , (”ءامرك نيدعاسم

 تاطوطخم عمجب نويعوسيلاو نويشوبكلا نورشبملا ماق دقل ةقيقحلا يفو

 كولم اودعاس امك «ةنراوملا كلذ يف مهدعاسو «ةبروأ ىلإ اهولقن . ىصحت ال
 . (2©ةسنرف

 تاليودلا هب تمتها امنإو ءاهدحو ةسنرف ىلع ًاركح رمألا نكي ملو
 لجر ««نوسبور زلراشت» عاطتسا ةرتلكنإ يفف .ةدنالوهو ةرتلكنإو ةيلاطيإلا

 ةنيمث ةعومجم نوكي نأ «(م0*157 - 1574) بلح ةيلاحل قفارملا نيدلا
 كلذكو « 8هها6 نايلدوب ةبتكم يف نآلا' يه .ةيقرشلا تاطوطخملا نم

 نإو .«9ةيربعلاو ةيبرعلا ,تاطوطخملاب ةينغلا ةعومجملا بحاص .«كوكوب»
 . كلتل ةلئامم ,راثآلا كلت ءانتقال ةسامح حضوتل «لصانقلاو راجتلا لئاسر

 (1) مافات هاا الفلا. ا. 8م: 176 - 177, م8: 359 - 0 ش 01(

 (2) ا صوص طا« 1 2 (9

 ش . 1١8 ص - ريوهلتسير 25
 ١584 نيب حيازتي اهخيرات نأ حجري «ةقيثو ةيسنرفلا ةيجيراخملا تالجس :يف 00

 ضرعي «نائبل ةنهك دحأ سيكرس نأ اهتصالخو .ةيلاطيإلا ةغللاب ةبوتكم م1569
 ةيبرعو ةينايرس ابك هل يرتشي نأ «لارازام لانيدركلا ىلع هدالب ىلإ هتدوع .لبق

 هيضاقي الأ ضرعيو .كلذب ةفرعملا مامت هل نأل. ,ةيسرافو ةيكرتو ةينائويو.ةيناربعو

 .نييسنرفلا راجتلا ضعب قيرطب قرشلا يف الإ نمث يأ
 (4) الهوه. 5: 3 : . (5)
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 ىربكلا تابتكملا ومن خيراتف .()ةسنرف كولمو ريبلوك لئاسر يف اهانيأر يتلا
 سداسلا نينرقلا ىلإ ناعجري .ةيرثألا تاطوطخملاب اهديوزتو «نذإ ةبروأ يف
 نايلدوبلاو .ةسنرف ةيلكو ءولبنيتنوفو ناكيتافلا ةبتكم لثم ءرشع عباسلاو رشع
 . اهريغو

 مهمامتها نأ .«تاطوطخملا نع نييبروألا ثحب يف رظنلا تفلي امبو
 ميوقت طوطخم ىلع .ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف ًابصنم ناك

 يزيلكنإلا ليمعلا تالسارم يف اذه ىدبتيو .ءادفلا يبأل نادلبلا
 هل شيتفتلا «(تويلكيه دراشتير وهو) هنم هقيدص بلط يذلا ««يربوين»

 «هتمجرتب نيقرشتسملا ضعب ماتتها يف كلذكو ؛22نمث يأب باتكلا اذه نع
 عباسلا نرقلا نم يناثلا فيصنلا يف ء«ويفراد» عم كارتشالاب «ونفيت» لعف امك
 تغبط يتلا ةيبرعلا بتكلا ةروكاب نم ناك هنأ ىلإ ةفاضإلاب اذه .(رشع
 ىلع لوصحلا يف ةبغرلا نأ ودبيو .م15917 ةنس .ةمور يف اهنم تافطتقم
 يذلا وم (ةيملعلا ةفرعملا ىمحو .تافاشتكالا رصع يف ةيفارغحلا تامولعملا
 .(0سيفنلا فلؤملا اذهب مامتهالا ىلإ ءالؤه عيمج عفد

 اماه لماع ماشلا دالبو تنافيللا يف ةيبروألا تايلاجلا دوجو ناك اذإو
 لمعلا ةدام اهعضو قيرط نع .هعسوتو هروطتو .قارشتسالا ١ عاشإ يف ف
 دالبل ًايركف ًاراقفإ | لباقملاب ناك هنإف .هلقح يف.نيلماعلا يديأ نيب هب ثحبلاو

 يركفلا اهئارت تاموقمو «ةيفاقثلا اهزونكل ًاحضنو «ةيبرعلا دالبلاو ماشلا
 (1) عوواوب: 7هييواق 0/ 5و0 ورقم. 6: 221. 8861. 24 0نامطو: 1 )غ1(

 مب 228 - 6: 336. 30 ةمانلا 7

  (32١ا/اقال 3 ش 2: 306 28 ٠١ اهلل إلا. ااا: 333 - /0هإلوو65 8. 1:2ا/قا5. (2)

 0'ممياويع. !ا/. 2: 3 ةف]ز )3(

 )5(  2:333نورنا اا. .٠ )4(

 يكلفلا رشع سداسلا نرقلا فصتنم يف ءادفلا يب أ باتك ىلع علطا دقل
 « لوم 8همانواه ةةهادقناد# سويزومأر اتسيتاب نوج» روهشملا يقدنبلا يفارغجلاو :

 .ةيسورلا ةيلامشلا لحاوسلاو , نيصلا نع ةيفارغجلا هتامولعم نم داقتساو
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 تاطلسلا نم يعو نودو «ناثألا سخبأب ةبروأ ىلإ تلقتنا يتلا «يبرعلا
 تابتكملا يف ةظوفحملا تاطوطخملا ردقتو .مهسفنأ ناكسلا وأ ةمكاحلا

 براقي اب «نينرقلا نيذه يف ةصاخبو ءاحلاقتنا مت يتلاو «ةيبرغلا
 .(2يبرع اهمظعم .طوطخم )١1١٠٠١(

 ةكرح كانه ناك ءركذلا ةفلاسلا قارشتسالا ةكرحل ًادادتما :ًاسداس
 نييعيبطلا ءاملعلا نم ريثك زكر دقف .  لوقلا ابل زاج اذإ  «ةيملع قارشتسا»

 ةسارد امأ .اهراثآو اهتاناويحو اهتاتابن ةساردل «ةي ةيروس ىلع مههاستلا
 00 ملعلل تدغف رمآلا روطت مث « يبط فدحل ًالوأ تناكف «تاتابنلا
 وأ ءاهييزتل مهقئادحو كولملا تاطالب ىلإ لمحت «ةبيرغ تاتابن فرعتلو

 0 ةقيدح مهل نوكي نأ يف ةصاخلا كولملا ءالؤه تاياوه ءاضرإل

 نوليب» ةثعب ىلإ انرشأ دقو .«0اهنم ملاعلا يف دوجوم وه ام مظعم مضت
 .م 1١٠١ ةنس يف «روفنروت» ةثعب اهلثمو ءرشع سداسلا نرقلا يف «سنامول
 «ءارزولاو كولملا ىلع ًارصتقم يحاونلا هذبب مامتهالا نكي مل ةقيقحلا ينو
 «ةيملعلا ةياوهلا هذه ىلإ نوفرصني مهسفنأ تايلاجلا دارفأو حايسلا ناك اهنإو
 نم تانيعو ءاهراهزأو اهقاروأب ءاهبوري يتلا تاتابنلا نم جذان نوعمجيف
 هذهب هفلك هقيدص نأل .هتلحر ءانثأ «هلاف اليدورتيب» لعف امك .نداعملا

 ءاهتاعورزمو ةيروس تاتابن نع ةلاحرلا نم هريغو «ويفراد» هبتك امو .(©0ةمهملا

 هددع امو :«ةيروسل هترايز ءانثأ تاتابنلاو روخصلا عاونأ نم ليتناون هبلط امو

 .زربت ةلثمأل «ةبروأ يف ةلوهجملا راهزألاو راجشألا روذب نم هباتك يف «اكول»

 .(©ةيملعلا ةيبيقنتلا حورلاو «ماهتهالا كاذ

 (1) 8بودماا. 1.١| م: 0 ش )0غ(

 «رشع عبارلا سيول كلملا ىلإ تلمح يتلا لاقتربلا ةقيدح كلذ نم جذومن .(1)

 يف ينعملا نيدلا رخف رصقب ركذي طمن ىلع افراغ < ةقيدح يف تعرزو
 . توريب

 (3) ماوأؤم طوهااو ا/قلاو. | ظقيل لإ. 6:15, 7 ةرفز

 (4) ا/هرتقوع كان 5ا9انع 5هننأ ايانعوق ةلب اهالهمأم الفا. 6 50 320 :2 ١11١

 قءالا



 يف ترشتنا نأ دعب اميسال .ةقطنملا تاناويح ىلع لئام زيكرت بصناو
 طمن ىلع «تاناويجلل ةريغص ةقيدح ءاشنإ ةعدب ةبروأ يف كولملا روصق
 لصانقلا نإف العفو .ملاعلا تاناويح نم بيرغلا مضت .تاتابنلا ةقيدح
 ىلع لدأ الو .اهنم امئالم هنوري ام مهطود كولم ىلإ نولسري اوناك ةيروس يف
 اهيف هغلبي «ريبلوك ىلإ هنم ةلاسر يف .««نوراب» بلح لصنق هركذ امم كلذ
 ةليمج تاناويح يهو .نوردنكسإلا نم اهنحش يتلا ةعبرألا نالزغلا نأب»
 لويخلا مهتوهتسا دقف نيلكتإلا امأ .(©0«(اههنحش لبق تقفن دق .ةقيشرو

 ىلإ اهنونحشي اهنمو يمزأ ىلإ ارب اهنولقني اوناك يتلا «ةليصألا ةيبرعلا
 .(0 ةرتلكنإ

 اوهجو مهنإف .ةيعيبطلا تاساردلا ىلإ نييبروألا تافتلا بناج ىلإو
 ةيلاجلل ناكو .قرشلا ايانح اهب جعت يتلا «ةينارمعلا راثآلا ىلإ مهراظنأ
 ءاهينابمو رمدت ةنيدم ىلإ نييرثألا هيبنت, يف ىلوطلا ديلا بلح يف ةيزيلكنإلا
 يذلا .«سكافيلاه» رجاتلا - الزم نمو .اهفصوو اهراز نم لوأ تناك ذإ

 رشع نماثلا نرقلا يف اهتسارد عباتو ءماكالل ةنس يف اهيلإ ةلحرب ماق

 رليوه» تالحر أرقي نمو . 0و#ا05 810009 (دوو» و (زنكود» ؛(م١15)
 نادلبلا راثآب قيمعلا مامتهالا ظحاليل ءرشع عباسلا نرقلا يف ه1"
 نم دعبأ ىلإ يرون ىلإ هتلحر يف لصي مل هنأ ولو ءاهخيراتو اهراز يتلا
 .© ةيكاطنأ

 نييبروألا ملعلاو بدألا يف اهرثأ قرشلاو ماشلا دالب كرتت م : ًاعباس
 ةينفلا تاياوملا باحصأ نأ ظحاليف . نفلا ىلإ كلذ برست انإو .بسحف

 اهرظانم صضعب مسرك اهنم مهموسرل تاعوضوم نوقتسي اوناك ,ةلاحرلا نم

 ثإو .اهيف ةسدقملا نكامألا وأ ءاهبئاكس نم جذاهن وأ ءاهندم - وأ .ةيعيبطلا

 (1) ا مائمد نأ !مومنعالممو. الأ. ةنمماؤردومأ. 5م: 335-56, 1 : )32(

 (2) تهدمت 8507# 3 66

 هر ا/مزج. اانطواور: /هريووق له 0ةلمهأتور ل8 68عه أ نان 11 2 الما .(75)
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 يذلا ا( لقعوانق65 ©ةاكقإل يراك كاجو .ىسنرفلا نائفلا اهطخ يلا تاحوللا

 هتفلخ ىتلا تاعابطنالا نع ربعتل رو ىلإ هتلحر يف ليتناون ود قفار
 كاج» و .هسفن يف «ةولحلا ةقيقرلا اهرظانمو ؛ةقرشملا اهسمشب .دالبلا هذه
 يه ةيروس نع هتاحولو ««ناربول» ريهشلا يسنرفلا نانفلا ذيملت وه «يراك

 دنع) «نائبل قامعأ» و .«ةزغ يف شيورد»و ««ندرألا ربن» و ,.«قشمذ هايم»
 .جد هفلؤمل .«ملاعلا نئثادم» باتك نإو سدقملا ربقلاو «(ينوراملا نيبوناك ريد

 ضعب يف زربيل ««غربنيغ وه زتنارف» لبق نم .ةينولوك يف عبط يذلا «نوارب
 رجور» بألا نأ امك .(«>رشع سداسلا نرقلا يف قشمد ةروص ءهروص

 ضرألا» نع هباتك علطم يف ينعملا نيدلا رخفل ةروص مسر .«يشوبكلا

 ش .«(ةسدقملا

 تاتابنلا روص فلتحم هذه ةيريوصتلا ةيحانلا ىلإ فيضن نأ نكميو
 , مهبتك يف ةلاحرلا ءاملعلا نم هريغو ««سنامول نوليب» اهطخخ يتلا تاناويحلاو
 نم كلذ ىلع لدأ الو ءرشع نماثلا نرقلا يف ىوقيو هاجتالا اذه ومليو

 .بلح ةنيدم نع «لسار» باتك

 هتاساكعنا ىريس هنأ دب ال .قرشلاب يبروألا نفلا رثأت سردي نمو

 .ةيريوصتو ةيتحنو ةيفرخزو ةينارمع نم «ةينفلا يجاونلا عيمج ىلع

 ضرألا ىلع ةيبروألا تايلاجلا ةماقإ نم ةمجانلا ةيسايسلا ,جئاتنلا امأ
 نأب ضخلتتف ءرشع عباسلا نرقلا ةياهن ىتح يناثعلا حتفلا ذنم ةيماشلا
 ضرألا ىلع ثيدحلا يبرغلا رامعتسالل ىلوألا عئالطلا تناك تايلاجلا هذه
 ذنم عقاولا يف أدبي مل ضرألا كلت نم ءازجأل ةسنرف رامعتساف .ةيبرعلا
 هذه تطح نأ ذنم امنإو «نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا يف ءاحن اهلالتحا

 ةئيدم راثا» هباتك ىلإ يناملألا هالة للم و6 هرجنيزلاف لراك» ةروصلا هذه لقن دقل )١(

 باتك ىلإ ًاضيأ ةروصلا تلقنو 21417١ ةنس نيلرب يف عبط يذلا ؛ةميدقلا قشمد
 :ىاهتاباتكو اهراثآو قشمد تاروصم» مسأ ثحت م1847 ةنس يف عبط رخآ يناملأ
 0 5986 صا ج ةيتوريبلا فاشكلا ةلجم اهترشنو
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 اهتارمغتسم اهيف تنوكو ءاهداصتقا تلغتساو ءاهتالاكسإ يف اهاحر تايلاجلا

 يبرعلا مضخلا طسو «ةلقتسم ةريغص ةيبروأ تايروهمج ىوس نكت مل يتلا

 عقاومو «ىلوألا وزغلا زكارم ةقيقحلا يف تناك تايروهمجلا هذهف . عساولا
 ءابب تعتمت يتلا تازايتمالا تناكو .يبرعلا قرشلل يملسلا لالتحالا
 . .عاقبلا هذه يف اهدوجو ىلع ظافحلاو ءاهئاقب غيوستل اهرظن يف ًادنتسم'

 رجاتتل ماشلا دالب ىلإ اهتايلاجب تنعب يتلا ةيبروألا لودلل حضتا دقل
 نيتيحانلا نم ةعقبلا هذه ةيمهأ ءاهبعش دارفأ نيب ًاينيد رشبتو ءابتالاكسإ يف
 ةيرورضلا تاماخلا نم ريثكل دروم يهف .ةيجيتارتسالاو ةيداصتقالا
 ربعمو «ةعونصملا اهعئاضب فيرصتل ةميق قوس يهو .ةضهانلا اهتعانصل
 ةريزجلاو يبرعلا جيلخلا ربع هنمو هيلإ لمحت .ىصقألا قرشلا ىلإ يراجت
  طسوتملا رحبلا يف عينم نصح ابنأ امك «ةيسأ يصاقأو ةبروأ عئاضب «ةيبرعلا

 رحبلا نأ اهيسال ,هيفةحالملا 'ىلع ةرطيسلا يف اني رود يضل ذأ هلكت

 ةيسايس ةيمهأ ءرشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف بستكا دق طسوتملا

 ةلودلا ةدايس ةجيتن كلذو .ةيداصتقالا ةميقلاب ةرملا هذه ةطبترم ريغ «ةريبك

 ءزج ىلع «كاذنأ ةيملعلا ةسايسلا رواحم نم مخض روحم يهو «ةيناثعلا

 ةيبروألا ىوقلا نم امهو ؛هيلع ةينابسإو ةسنرف ةلالطإو ءهضوح نم ريبك
 ةبارغ الف .هيلإ ةدنالوهو ةرتلكنإ لوخد ًاريخأو «نينرقلا كنيذ يف ةعراصتملا
 ةيبروألا لودلا لغلغتل ًاحرسم اهل ينامثعلا مضلا.ذئم ماشلا دالب نوكت نأ نذإ

 يف ىتح («ةيسايسلا اهتالخادتل احيسف الاجيو ءاهيف اهتايلاج تزكرت ىلا
 كاذ ةليسو تايلاجلا كلت تناكو .ةمكاحلا اهتاطلس عم ةيلخادلا اهنوؤش

 ربشابم ريغو رشابم لكشب نذإ تدهم دق يهف «تالخادتلا كلتو «لغلغتلا

 ماشلا دالب لوحتت نأ يهدبلا نمو .ةيبرعلا ضرألا ىلع اهود مادقأ تبثتل

 هدشأ ىلع ناك عارصلا كاذ نأ ةصاخبو «نييلود عارصو سفانت ةقطنم ىلإ

 كنع يسايسلا سفانتلا رهاظم نم اروص انحمل دقلو .اهتاذ ةبروأ ةراق يف

 ثحبلا ءانثأ يداصتقالا ري نم جذاب انطحأ امك ««تازايتمالا» ثحبب

 .تايلاجلل ةيداصتقالا ةايحلا يف
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 اهجورخو ةيقدنبلا طوقس .ماشلا دالب ىلإ ةبسنلاب عارصلا ةجيتن تناكو
 نم ةيناثعلا ةلودلا عم اهبورحو اهتسايس يف تقفخأ نأ دعب .ناديملا نم
 فيكتلا يف تلشف نأ دعبو .ىرخأ ةهج نم ةيبروألا لودلا عمو 2ةهج
 نع ةدنالوه فارصنا كلذكو .ةثيدحلا ةيبروألا .عاضوألا عم يداصتقالا

 ,ةيسأ يضاقأ لع اهماتعا ريكرتو يشع جياسلا :درقلا رخاوأ يف ةيروس
 عم مث ءًألوأ لاغتربلا عم ريرم عازن يف تعقو ثيح «سراف دالب ةقطنمو
 دالب لوح ًايداصتقاو ًايسايس متاح يلعفلا ناديملا يف قبي مل نذإ . ادانة
 يذلا ىبايسلا رودلا ناك دقل ةقيقحلا يفو .ةرتلكنإو ةسنرف ىوس «ماشلا

 نم ىوقأو حضوأ «نمزلا نم ةبقحلا هذه يف «ماشلا دالب يف ةسنرف هتبعل
 -: ةيتآلا بابسألل كلذو «ةرتلكنإ رود

 توردلا ةاهتنا دعب: ةشرف كوله ةليخ - ماسلا دالب سربت ل - :ًالوأ
 مهمادقأ تيبثتو ءاهيلإ ةدوعلل نونحيو , مهمالحأ دوارت تيقب لب «ةيبيلصلا
 تاذ ىؤرلا هذه تناك اذإو .ةسدقملا نكامألا نم نيملسملا درطو ءاهيف
 سماخلا كرقلا فصتتنمو ءرشع عبارلا نرقلا يف , يداصتقا -ينيد يبيلص عباط

 سداخحلا نرقلا نم يناشلا فصنلا ذنم ًاحضاو ايسايسًايداصتلا ًاعباط تبستكا اهنإف رشع

 ىلع ةرطيسلا يف «يسايسلا ةسنرف كولم ططخم نم ًاءزج تدغ ذإ .رشع
 .ةسنرف ىلع ةديدج وأ ةلوهجن ةعقب نكت مل نذإ ماشلا دالبف . طسوتملا رحبلا
 ضام اهيف ةسنرفل ناك دالب يه انإو «ةدنالوه وأ ةرتلكنإل ةبسنلاب يه اهك
 كلم» بقل نع اولزانتي مل اهكولم نإ لب .ايح هثعب ديرت «ينيدو يسايس
 اذه نضتحي ناك .هسفن رشع عبارلا سيول كلملا ىتحو .«سدقملا تيب
 اهفده .ءناسرفلل فئاوط سيسأتو «هفالسأ ديلقت يف ًايدج ركفف , موهفملا
 يتلا ةفئاطلا داعأ كاعفو !«رافكلا» دض ةسدقملا نكامألاو ةسينكلا .ةمدخ

 «(لمركلا لبج مادرتونا» مسأ تحت ءاهأشنأ دق عبارلا يرئنه كلملا ناك

 .©)«رازاع سيدقلا» ةفئاط ىلإ اهمضو ؛قباسلا اهئاور ىلإ
 يف «ةينايثعلا ةلودلاب ةسنرف تطبر يتلا ةنسحلا تاقالعلا ا :ًايناث

 (1) 5'ةمباونال. اال. ظ: 8 (1) ٠
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 .ةسدقملا ةينمرجلا ةيروطاربمإلا دض امهكارع ةجيتن ءرشع سداسلا نرقلا
 ةسنرف راكتحاو .م87١ه ةدهاعم دعب ءاهعم ةنسحلا ةيراجتلا تالصلاو

 تناك «قرشلا تالاكسإ يف «ةيقدنبلا عم ةيراجتلا ةدايسلا نمزلا نم ةرتفل

 . اهتأر اهنأ ةصاخبو «ماشلا دالب ىلع ةسنرف راظنأ تيبثت يف .ةماه لماوع
 .اهنع سنفوربلا ةراجتل ىنغ ال ةماه ةقطنم

 ةيكيلوئاكلا ةسينكلل ىلوألا تنبلا اهنأ اًرئاد دقتعت ةسنرف تناك :ًاثلاث .
 تناك ةسنرفف .ةسدقملا نكامألا ىلع ةرطيسلا الإ كاذنآ اهل ملح ال ةسينكلاو
 قلاتيس ةبروأ يف يلودلا اهذوفن نإف .عاقبلا كلت تداس اذإ اهنأب رعشت
 يفو «ةينابسإو .ةسدقملا ةينمرجلا ةيروطاربمإلا عم برح يف يهو اميسال
 ةسايسلا طوطخخ نم ماه يمايس طخخ يه ماشلا دالبف .نيملسملا عم فلاحت
 .نينرقلا كنيذ يف ةيسنرفلا

 رحبلا جراخن عساولا يرامعتسالا ناديملا يف ةسنرف قلطنت مل :ًاعبار
 «لودلا نم اهريغ لعف امك ءرشع سداسلا نرقلا يف حيسف لكشب طسوتملا
 فعضلو «ةيبروألا ضرألا ىلع اهتاعارصو «ةيلخادلا اهلكاشمب اهاغشنال
 ةدوجوملا عاقبلا ىلع ةتبثم تلظ اهراظنأ نإف .مث نمو . يراجتلا اهوطسا
 عستي ملو «رئازحلاو رصمو 00 ,ًايداصتقا اهديفت يِتلاو .هفارطأ ىلع

 تدم ثيح ءرشع عباسلا نرقلا رخ اوأ يف الإ ةيرامعتسالا اهتاعلطت قفأ

 . ةيلايشلا ةكيرمأو دنهلا ىلإ اهراصبأ

 رصانع ضعب عم ةيضام ةدوم تالص ضعب ةسنرفل ناك :ًاسماخ
  اهداقتعا بسحب  نذإ اه ناكف «ةنراوملا مهو . ماشلا دالب يف ناكسلا

 اهعاطأ قيقحتو «ةيبرعلا ضرألا ىلع تبثتلا يف اهنم ديفتست نأ نكمي ةزيكر'
 كلملا نأ ىتح «ةيبيلصلا بورحلا مايأ ىلإ عجرت تالصلا هذهو .اهيف
 نم «ًاءزج» مهربتعا م6 ةنس يف هتيامح مهحنم امدنع ( عساتلا سيول

 «نييسنرفلا دوارت ةركفلا تداع ءرشع عباسلا نرقلا ينو .«7ةيسنرفلا ةمألا

 )١( الدويهي  ص ةينوراملا ةفئاطلا خيرات 1١١١-11١١.
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 ضرألا وزغ ليبس يف ةماه ةوطخ مهتيامحو ةنراوملا ةقادص ىلإ نورظني اوذخأو
 نم .مهعم ةسنرف اهتعبتا يتلا براقتلا ةسايس ىلإ انرشأ دقلو .()ةسدقملا

 ةيناثعلا ةمكاحلا تاطلسلا ىدل مهل طسوتلاو ءاهيلإ مهئامدلع ضعب ءاعدتسا

 يراجتلا نيناديملا يف مهعم اهتايلاج لمع يفو ءاهنوعدي يتلا ملاظملا يف
 قحسا «سلبارط نارطم نأ ىتح ةسايسلا كلت ترمثأو .ينيدلاو

 دهع يف «ةسنرف ىلإ ينوراملا كريرطبلا لبق نم ًابودنم لسرأ ,يواردشلا
 ةسنرف كولم ةيامح ىلإ ةدوعلا بلطي .رشع عبارلا سيول كلملا ىلع ةياصولا .

 لعفلابو .نييناثعلا يديأ ىلع ءاقش نم مهئاعدا بسحب هنوقالي امل «ممل
 «م5١ 149 ةنس  ليربأ  ناسين 78 يف ردصأ ءرشع عبارلا سيول كلملا نإف

 نود نم ةنراوملل ةحونمملا تازايتمالا مضيو .(ةياخلا كصب» ىمسي ام

 ةسنرف تعبات دقلو .(20ةسنرف نيبو مهنيب تاقالعلا حضويو «قرشلا ىراصن

 يكرتلا فلاحتلا غوست رشع ثلاثلا سيول كلملا دهع يف تيقلأ ةرضاحم نم )١(
 ميدقت ةسدقملا ضرألا وزغ ةلاح يف ةنراوملل نكمي هنأ ىلإ ريشتو « يسنرفلا -

 1 .ةامرلا نم (٠٠,١5ء٠ه -ا١هرددد)

68 18513. |. 2: 7 

 (2) م. زل. طه الومامو. 8 7 218 و 17 -- 5و 7هوأه. اأ]. 2: 140 )9

 77١. ص ةينوراملا ةفئاطلا خيرات  يهيودلا

 : يلي ام ىلع كصلا صن دقل

 لبج نكسي يذلا بعشلاو سوريلكإلاو ةنراطملا عيمجو ينوراملا كريرطبلا عضو ١

 .ةسنرف كلم ةيامح تحت «ةصاخب نانبل

 هتيانغ هدارفأو ةنراوملا بعشل مدقي نأ هفلخي نم عيمجو ةسنرف ريفس نم بلطي - ؟
 ةيأل اهيف نوعضخي ال ةروصب رخآ ناكم يأ ىف وأ ,ناطلسلا ىدل ءاوس «هتيامحو

 ١ تا لادم

 كريرطبل ةدعاسم لك اومدقي نأ هيناومو قرشلا ضرف يف لصانقلا عيمج ىلإ بلطي * 

 . نانبل يف هبعشو ةنراوملا
 نأ «ىرخأ ةياغل وأ .مولعلا ةساردل ةبروأ ىلإ رفسلا دوي ينورام لكل حمسي * 

 ةنطابقو لصانقلا ىلعو .هعفد هنكمي ام الإ عفدي نأ نود:ةيسنرفلا بكارملا بكري.

 . ةبحمو ملح لكب مهتلماعم بكارملا
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 «توريب يف مهنم ال لصانق تنّيعو ءاذه ةياحلا كص دعب ددوتلا ةسايس
 مهلاظم عفرو «مهنع عافدلا اهقتاع ىلع تذخأو «(نزاخلا لآ) انيأر امك

 يف دانتسالا رجح مه ةنراوملا ناك كلذبو .يلاعلا بابلاو ناطلسلا مامأ
 .ةيروس يف ةيسنرفلا ةسايسلا

 مظعم يف تعزوت يقل ةيراجتلا ةيسنرفلا تايلاجلا طاشن ناك : ًاسداس
 يف اهرثأو ءاهيلع تلصح يتلا ةريبكلا ٍحابرألاو ءاهئناومو ماشلا دالب ندم
 ,ةعقبلا هذه يف ءاقبلا يف ةسنرف ثبشتل ًايوق ًاعفاد « يمانلا يسنرفلا داصتقالا
 .اهيلع ةقفادلا تاريخلا اهل نمضي يسايس رود بعلو

 ةسايسلا مامتها زكارم نم ًازكرم ماشلا دالب ترهظ دقل ةقيقحلا ينو
 طوطخلا يف اذه حضتاو .رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف ؛ةيسنرفلا
 ةضايس يف صخلثو ءاهيف ةدايسلا اهل نوكتل اهتعبتا يتلا ,ةسمخلا ةيسايسلا
 نم ريثكل ةيفخ اهناضتحا ينو .فرط نم ةيناثعلا ةلودلا عم ةقادصلاو دولا
 اهماستقا وأ «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةلازإ ىلإ فدهت يتلا تاعو رقما
 اى .ناث فرط نم .ىرخأ عاقب ىلإ ةفاضإلاب ؛ةيروس ىلع اهنم لوصحلاو
 عم اهتالص قيثوت ينو ءاهيف اهتايلاج ةراجت ةيمنتل ةيدجلا اهت الواحم يف لثمتت
 يتلاو .ةيروس يف اهتنضتحا يتلا ةطيشنلا ةينيدلا ةسايسلا يف ًاريخأو . ةنراوملا
 امو ءامل اهعيجشتو ةسنرف ةيامحو .ةيريشبتلا تاثعبلا ثحب دنع اهيلإ انرشأ

 ًايمسر اط فرتعتل «ةينامثعلا ةلودلا ىلع اهنم حاحلإ نم ةسايسلا هذهب طبترا
 . ةيروطاربمإلا يف نييحيسملا عيمج ةيامحب

 ةيسايس ةزيكر داجيإب زيكفتلا يف ةيبروألا لودلا قبسأ ة ةسنرف تناك دقل

 .نعو مهل اهتيامحو ةنراوملل اهبيرقت قيرط نع ؛ةيروسلا ضرألا ىلع اهل
 نييحيسملا ةلامتسا قيرط نعو ؛هل اهتياعرو فال ريشبتلا قيرط

 كلسملا نييسنرفلا عابتأ -لباقم : ينورانلا :نينعكلاو يور 3 0

 . مهنم ةيصوت باتك لمحي ,ملسم درف يأ هاجت هسفن
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 عباسلا نرقلا رخاوأ يف ةيبروألا لودلا ترعش دقو .نيكلثكتملا نيينطولا

 ةنايص تعسف .قرشلا يف اهذوفن تيبثت يف ةيسنرفلا ةسايسلا ةميقب رشع
 سفن عابتا ىلإ ىرخألا يه «ةيراعتسالا اهفادهأل ًاقيقحتو ءاهحاصمل

 . ةيتنتستورب تاثعب لاسرإب ةرتلكنإ تعرشف .ةرخأتم تءاج ولو «تاوطخلا

 ماشلا دالب نم بالط لاسرإبو ءاهراكفأ ثبتو «ميلعتلاب موقت «ةيريشبت
 ةفئاطلا نيب لغلغتلا يفو ءاهياسح ىلع اوملعتيل ءدروفسكأ ةعماج ىلإ
 كلذكو .ةسنرفل وه امك «لخدتلا قح ىرخألا يه اهل نوكيل «ةيزردلا

 ةداج لمعت تذخأ ذإ ءرشع عساتلاو رشع نماثلا نينرقلا يف ةيسور تلعف
 عم ةسنرف تلعف امك .مهتيامح قح لينو ءاهب سكذوثرألا مورلا طبرل

 تقزمت دقو ءرشع عساتلا نرقلا يف ماشلا دالب تلوحت اذكهو كيلوثاكلا

 «ةبروأ لود نيب يمايسلا - ينيدلا عارصلل حرسم ىلإ «ةيناثعلا ةلودلا
 لارا ا و رك لودلا هذه ءاوهأ اهب بعلت دالبو:

 نيب طيسب فالخ لكو «ةداح ةينيد تافالتخا لكش ذخأيل «ةيروس لخاد

 «ةيبروألا لودلا لبق نم مخضي ناك «ماشلا دالب يف ةينيدلا رصانعلا

 ىوتسملا ىلع ةينامثعلا ةلودلا عم .عازن لكو ءاهنيب فينع عارص ىلإ لوحتيو
 ريغ تائفلا ضعب تطبر دقل .ةيلخاد تاقاقشنا ىلإ لوحتي ناك ؛يلودلا

 ةماعلا ةيلودلا ةسايسلاب ًايروعش الو ايروعش اهسفن ءماشلا دالب يف ةملسملا

 تدب يتلا اهرازوأو اهءابعأ لمحتت نأ ماشلا دالب ىلع ناكف «ابتاكرحتو

 رشع عساتلا نرقلا يف ةيلج
 عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف .ماشلا دالب يف ةيبروألا تايلاجلاف

 اهتماقإل ناكو ءاهدادعأ ةلق نم مغرلا ىلع اهيف ةريطخ ًاراودأ تبعل ءرشع

 تناك دقل .يروألاو يماشلا نيطيحملا ينو «نيدايملا عيمج يف ةماه حجئاتن

 نيب ءودهب لغلغتف «مالسلاو ةبحملاو ةراجتلا هحالس ءايزاغ ًايبروأ ًارايت:

 ماشلا دالب يف نوملسملا ناك اذإو .ةقباسلا ةيراضحلا هتافصل «فوفصلا

 ةيباجيإ قرط يف ثحبلا مدعو يلع نم هيلإ رظنلاو .عقوقتلاب هوّدص دق

 ةراعفلا هعاطأ اهم نوظفلنو .ةيراضحلا هرهاظم نم اهيف نوديفتسي
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 لبس هل تلهس «كاذنا رومألا ديلاقم اهديب تناك ىتلا ةينارثعلا ةلودلا نإف“

 .ةديعبلا هيمارمل كاردإ مدع نع وأ «لالحناو اهنم فعض نع .حايسنالا

 «ةماعب ةيناثعلا قوسلل يداصتقالا يبروألا وزغلا نإ ءلوقلا ةصالخو
 لايخ غدغدي ناك يذلا ميدقلا ملحلا ققح ,ةصاخب ةيروسلا قوسلاو
 نإو .ىصقألاو ىندألا قرشلا ةراجت قرط ىلع اهدي عضو يف «ةيروأ لود

 دقل .حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط حاتتفاب اهطاشن رثأت دق قرطلا هذه تناك

 عباسلا نرقلا رخاوأ يف اهمعدو ةيداصتقالا اهبلاطم ضرف نم ةبروأ تنكمت
 زيلكنإلل نكي مل املاطو .ًايناث ةيبرح لاف «ًالوأ ةيراجتلا اهليطاسأب ءرشع
 رصانع اولظ مهنإف .ةكيرمأو ةيقرشلا دنحلا يف ةنيكم دعاوق نييدنالوه لاو
 طسوتملا رحبلاب مهمامتها اودقف امدنع نكلو .طسوتملا رحبلا قرش يف ةرطيسم
 اوذخأ ؛ةصاخب نييليسرملاو نييسنرفلا نإف ,ةيسأ يف مهمادقأ اوتبثو ايم

 ةيبرعلا قوسلا راثتسا يف نوعفدني مهل طيحملا ةسفانمب نوددهملا مهو -
 ةمدقم «يروألا يداصتقالا راعتسالا ناك كلذبو .ىدم ىصقأ ىلإ

 .نينرق دعب الت يذلا يسايسلا رامعتسالل

 ةيبروألا ةيحيسملل ًاماقتنا ناك اذه نأب .«نارتنام» لاق اك لوقن نلو
 اهتيبلسي ةينامثعلا ةلودلا نإ :لوقن امنإو .«”ًاقباس رصتنملا مالسإلا ىلع
 تناك «ةثيدحلا روصعلا يف ةيبروألا ةروثلا تاموقمل اهكاردإ فعضو «ىلوألا
 داصتقالا ةهارشل ةغئاس ةمقل يبرعلا ملاعلا ميدقت يف لوألا يسيئرلا لماعلا
 نم ريثك لوقلا ىلع جرد امك - ةبروأ مامأ هقالغإب ال .ثيدحلا يبروألا
 هتاموهفم لوح .هعقوقتو هدومج يف رداس وهو اط هحتفب امنإو - نيخرؤملا
 .ةيديلقتلا ةيراضحلا

 (3) ةاوماعمم: اةاقمطلا... 8: 621 - 24 2ع(



 ةاال/إ

 طسوتملا رحبلا يقرشو
 : ١ :١١١,1١١ .سايقملا

 0 ل ا 0
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 عجارتلإةرداحقلا
 ' يبرع اهضعب «ةبعشتمو ةديدع ةلاسرلا هذه يف اهيلع دمتعا يتلا رداصملا نإ

 . علطا امنإو .دعب عبطت مل ةرصاعم قئاثو اهنم مسق .. ةيبنجأ اهتيرثكأو « يكرت رخآو
 ,ةعوبطمو ةفنصم قئاثو ٍناث ءزجو ءابنم اهريوصت بلط وأ اهتافيشرأ ين اهيلع
 ءاهنم نيبيرق وأ «ةسوردملا ةينمزلا ةبقحلل نيرصاعم حايس تالحر ثلاث ٍمسقو

 .ةصاخن وأ ةماع تالصب عوضوملا ىلإ تمت تاساردو تاباتك اريتشأو

 95 : ةيتآلا رمزلا ىلإ اهيلع دمتعلا رداصملا فينصت نكميو

 . قئاثولا : ًالوأ
 .ةطوطخلملاو ةعوبطملا + ةميدقلا ةيكرتلاو ةيبرعلا نحاضملا : ًايناث
 ةصاختيو «ةيروس اهنمو «قرشلا دالب ىلإ نييبروألا حايسلا تالجر :ًاثلاث

 . .رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف
 قئاثولا .اهراطإ يف لخدتو .ةصاخلاو ةماعلا ةيبنجألا وداصملا :ًاعبار

 :ةعربطلا

 م00انالعانا5 قئاثولا

 ةقالع اهل يتلا لودلا :تافيشرأ عيمج ةعجارم لبحملاو بحتسم ا نم ناك دقل

 «ةونجو «ةسنرولف لثم «ةيلاطيإ ندم فلتحت اهيسالو , عوضوملاب ديعب وأ بيرق نم
 لاح يناكملا دعبلا نكلو «ةدنالوهو .ةرتلكنإو ءازوغار فيشرأو «ةزيبو «يلوبانو

 'نوخرؤملا هبتك ام ىلإ دنتساو «ةماه لا ةينغلا تافيشرألا ضعبب يفتكاو .كلذ نود

 ش . ةيقبتملا تافيشرألا ىلع نيدمتعم .تاقثلا

 ةيروس يف ةيخيراتلا قئاثولا ةيريدم نإ :يروسلا فيشرألا ١-

 عومجملاو ,ةفلتخملا اهعبانم نم ى قئاثولا شيمقت رود يف لازت الو ,ةثدحتسم

 اذه دفي ملف مث نمو .هفينصتل ةصرفلا حنت دن ملو ٠ «ًاليثض لازي ال اهيدل
 1 32 41 ش 0



 قشمد يف ةيعرشلا مكاحملا قئاثو نم دفتسي ملو .ًائيش ثحبلا فيشرألا
 عمج ددصب انأو ةلاسرلا هذه نم ءاهتنالا دعب الإ رونلا رت مل اهنأل ةامحو بلحو
 .قحلم يف اهرادصإل نآلا قئاثولا كلت

 ًافينصت دعب هيف فئصت مل قئاثولا نأ الإ ًادج ينغ : ىكرتلا فيشرألا - ؟
 ةقيقحلا يفو . عجور هتعجارمب حمسو اهنم فنص ام ضعبو . ثحابلا ةمهم :لهسي

 . ةفنصملا ماسقألا يف دودحم اهيف ةيبروألا تايلاجلاو «تاذلاب ةيروس صخي ام نأ

 . ةصاخب لوبنطصا ينو «ةماعب نييبروألا صخت يتلا قئاثولا ضعب اهيف ناك نإو

 : ةيلاتلا تاعومجملا يه ةعجارملا ماسقألا و

 (1( الايطتمصم م 061 را أ

 ناويد نم ةرداصلا تارارقلاو «ةماملا نوؤشلا تالجس ةعومجملا هذه مضتو

 .ةيركسعلاو «ةيندملا تاطلسلاو . ماكحلاو ةاضقلا ىلإ ةلسرملاو «ناطلسلا

 (2) اونا قمل:

 تامدخلا بسحب تفنص «ناويدلا نم ةرداص تاييلعتو رماوأ ةعومجم ىهو

 + ةاتنالا) ةيجراقللا تناقرألا د ةنانك ترم تشيع و ب ةيرعوو ايم طير يلا
 اا

 (3) اكةيصلا اكهمهعأمواان ءاطتأ أ:

 . ةيلالا بتاكم فلتخم نم ةرداص قئاثو

 (4) هلأ علم 1 ةقضأأأ:

 .نيطالسلا بسحب ةفنصمو «ةلودلا يرادإ فلتخم نم ةرداص ةفلتخم قئاثو

 : يقدنبلا فيشرألا " 

 مضتو «ةثكو ةديدع , م0010 01 5اهام 016م2 لا يف ةظوفحملا قئاثولا نإ

 نأ امك .ثحابلل ًاحيرم ًافينصت فنصت مل نإو ءابتامولعم يف ةنيمث تاعومجم ةدع
 دنتساو تعجور ىتلا تاعومجملاو .ةمّيق قئاثو نامضت « 0008: و ااه:هه08 يتبتكم
 ْ :ةيتآلا يه 'ثحبلا تدافأو ءاهيلإ

 1 -- قميمعاطأالام مأ 51910 . (4.5./)

 م - الاوعوااقصقه 6 :ة6وملأرل: ا من166 ©ه مت ههأقلا. 8ان515 12 ل1
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 ىتح رشع سماخلا نرقلا نم دتمت ةمخض ةعومجمو ؛ةيراجت لئاسر يهو

 دقو . ماشلا سلبارطو بلحو ةريبو ةيقدنبلا نم تبتك لئاسرلا هذهو رشع نماثلا

 « ةعونتم لئاسر مضتو « سلبارطو بلحي صاخلا مسقلا تاذلاب ابنم عجور

 دهع 3 بكارم تااللومحو تاباسح ريتاوفو ( ةيقدنبلا ةراجتلا لاوحأ ف ثحبت

 -: ةيتآلا خيراوتلاب ةددحملا ةينمزلا ةرتفلا ينو .نهؤامسأ ةيتآلا لصانقلا

 -- ماانأ5ؤو الذلامأعنم. 19 ممرأاو 9-1554 ةعمصقلم 1555.

 -- 83101518 825300502: 25 6أال0170 1556-19 7.

 -- 800162 ا/قلمأعرم: 8 0هعووتطر و1 563-12 0010018 1565.

 020-1 119مهإم: 29 قممرثاع 1560 - 16 1/139000 3

 ٠ طاوؤمهععأم - قا عطم0 - 5622160 - 8

 يهو . ةصاخب ءرشع عباسلا نرقلا يف ةيروس لصانق تالسارم مضتو
 ٌْ : ةلسلستم تاعومجم عب رأ

 صاعق. ٠١ -- 6أماوصم الورموأمأ : 20 لهععمطتع 1613 - ١ ممثلا

1614 

 أ هاو 205ءقئأمأ: 5 1/لةووأم 1615 - 1 8605185

 ا ه:8020 ا/له:موأمأ: 29 ةمصولم 1619-17 001068 6

 1128. 2.3- ماايأؤو 5عوورم: 19 2عطط0هأو 21-1625 الواو 28.

 اما. ل. --ماونم 0رأألأ--: 8 6602310 24-1629 ل01 عموتطا ع 629.

 مالرأذو 5392600: 24 |ل0هايعمطأ# 9.

 8عمونلم 2ماوا: 258 0-1628 اما 6

.1629 

 « ةيروس لصانقل هتمئاق نمض ريخألا لصنقلا مسا ىلإ ( هشري ) رشي مل

 . ةيروس لصنق هتفصب درو دق تالسارملا ىلع هعيقوت نأ م
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 مزوزم 6:11:16 ةمرزأو 26-1630 89وأم 0
 ممامصأو انصم01030:99 60 1632-30 12120 7

 ' ملزوماو [عتمووماوز 27 مهيمم 4-1637 ل1 هعممطاع 638.
 مزوزم 6:11:19 لوري عملطاع 1630-19 06006

 ماا, 5. --1هرموكو ©هماوقأمأ: 20 0 1641-8 20

1643, ٠ 
 ليوم 60. 160 مقماأ: 20 عططرقنم 674
 ااونعم 8قورمطم: 20 اانوانو 1671-12 500518

 عروومووعمم تهونه/1: 29 730وأو 7-1675 م35 6

 6 - 560210. ةادعاممأ

 سداسلا نينرقلا يف ةيروس يف ةيقدنبلا لصانق ضعب ريراقت مضت يهو
 : هباتك يف (هشريب» اهرشن دقو ءرشع عباسلاو رشع

 - : يهو

 - 86اقجأ0رمةه لقأ 0ممكملا !/ةمعأت معااو أ ش
 8ان5أ3. :

 -- 8ةاةعاومق ل6 ©هرتكماو ممل عم لهن قومنم (1 575).
 ه ظواوجأاووو لها تهموماو طزونم الاوط٠ما (8 ل معمطاع

1584(. ٠ 
 س ض8واوجأزووو لها ©همقماه !همهفو هداقتأمأ. |

 010م6 3
 - 8واوعاموع لوا 6همقهاو ماعدددمل الاهلامأومم. 16 ؟6ط-

 طقونم 1596.
 - ةماوجاووو لوا ©هدوماو 6ههموأو عمم. 12 8

159927 0 00- 0 
 - ةواوعتنممو لوا ممقماو ا/اعوم2م 2800هأ6. 1 602 !

 قف



 - 86|ة2م06 06أ ©هموماو أوا/قممأ 53918600. 4 اانواثو

 1611 ش

 8انوأاه. 6أ !

 - 86|ةجاومدو لها 6مموماو 6 هاقصنم ا/لهرموأمأ, 9 ععططعولم

.1614 

 - 8ةاةعامرو 06) ©هموماو 6ًانذوممم أا/؟ةم. 2 8

.1625 

 - 86ادجأمرتو لوا ©هدوماو قماايأؤدو 2هوونم. 1628

 0 - تما|هعدحامورن تأدوانه 5هلنأ لاه 1/161ق2213. النواه 56000

 ىلإ يوتحت يهو ءًادج ةمهم «ةراجتلل ةسمخلا ءاربخلا ةعومجم» نإ

 يف لصانقلا لئاسر ءاهيلإو ةيقدنبلا تاطلس نم ةماعلا تارارقلا بناج

 ' «(تانيمأتلاو ةحالملاو ةراجتلاو تارداصلا نع تاءاصحإو «جراخلا

 . ةيراجتلا تازايتمالاو

 80513 2(27 38هأماأ طة 5ة5عم, قاعممم 513)

 تاحارتقاو تاشقانمو .وتانسلا ىلإ ءاربخلا ةنحل نم لئاسر مضتو

 :وميتوكلا ىلع نيفرشملاو .ةنجللا

 19 عمراو 28-1527 انواثو 608.
 اا 890515 1609, 3 ناءورصمطرع 1

 الاةرتمرأو ا/اهرعهصاتاه.. مو 544

 85ه 27 85

 يف وميتوكلا ىلع نيفرشملا ةندلو .ةسمخلا ءاربخلا 57 تارارق لمشتو

 لفي



 ةالنواألو 7-1628 مقنضو

 ع - 8قلام ق ©همكتكصض أ أ 1هماأ. طا5مقععأ. 565810.

 عزلرو 119 - 123: مارثذو ©هماقتأمأ, 6أةماقصو 116ا/أ ذة
 ممووأاو 816553007 (566:عاأهل1©)

 06 6 ممقيمم 30-1638 ان 687:6 642

 ارو 133-124: أوابقمرأ 5032020 3101/ةططأ 85215158 8ةلاةءضم

 ةزانأو هدب ماطقنال (15 01068 1642-2

.(1650 

 عزاجو 136, 137,137 م.: 61 0ا/قصطأ 03مموأاو, 6.8.8قلأقنأرو (586-

 :ه(ةل6ه) (7 انواأو 17-1652 وأانوا0 1660).

 ةزارو 155-138: 6,8, 8ةلاونأوو (590عاقتاة), 3.8. 230 هننأو (586©-

 مماهتمو), ةأءماونلم 120/2208 (5660:6ألاع) 6.03مم 0

 (36 واهلا 0), 6.طاوانم 0هنبهلاا, قلانأاذو آلامالطع (ةصصطقق-

 هه0وان), الادعممعم ا/اقدعجماومأ ْماه55ةملكم تعم. (29 اانواأو

1671 08066 1654-16 

 عاجو 164-156: أوعمرلو ©نورأمأ, 2.1/0:هوأمأ, ©أمعم ألا قل

0 01620 | :20300 .0.8 

 (24 200518 22-1672 01/ةضلط76 1700).

 م - قيعاطإالام طءومرأو لوا 8هنام ع 6همقاقمأ أ قضهمأأ

 8نوام ا/1: 2/11: ة/اا1: 113/01: 114/8071!-116

 120,111,119: 251/1: 253/11 255/1١ ١١/254

 2- 8اطا1ن16عق 83

 8وععماأو لأو ا/قنو 5يتاأاناع كانااو انى عا

  01603 061قأطأأ 3٠١

85 



 وما ملوعاممأ ؟ه أ 5ناتقمم لأ ؟ابنعطأ ع اه 8عمانططااءه لأ

 ١/6622 6 5وماعرطرو 1669. خعطتالام الاه مقأوأ ت11.

0 325 .0 ,8.526 

 : يسنرفلا ٍفيشرألا -

 لا كانهف .زكارملا عونتمو ًادج ينغ

 ملعاطأاومف 183
 ماقرألا تاذ اهمهأو 12 ةعومجم نم ةفلتخم . 0803005 تانوتراك مضي وهو
 اهتربأب ( ةعومجمو .تنافيللا يف ةراجتلا نع تاركذم يهو « 455, 5
 : ًاضيأ كانهو 1347, 0 مقرلا تاذ

 ميعطأبة ع لاب اا واوا ؤرم لود 81ةأ ع5 5

 م -- 00765001082069 ©م15012أ86, 5هان5 56/16 (8 !)

 8 | 1-76 دانأ/لةصا: ماعم

 8 | 376, 10 2 ©أ ةانأ: 86ا341005 (52ممه:15) 06 اخ اقل

 مزامطةق5206ان؟

 8 | 376, [ 0 73-68: [/1600أ8 لان ©0006 نقنتأ 0ط0أإل ةانآ

68 19 

 8 | 37661377: ا ه5 | م8865 ل6 ال. طلوأاضأ عا.
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 عجارملاو رداصملا - :ًايناث

 ةيكرتلاو ةيب رعلا

 فيرشلا زيزعلادبع نب دمحم  يسيردإلا
 يلصألا باتكلل رصتخ) نادلبلاو راطقألاو راصمألا ركذ يف قاتشملا ةهزن

 .(م99١'؟ ةمور

 دمحأ  يمهدألا

 اهصخل  يرجه لا رشع يناثلا نرقلا يف «ماشلاو بلح ىلإ يمهدألا دمحأ ةلحر

 .768/.- 741 ةحفص عباسلا دلجملا « يملعلا عمجملا ةلجم يف يبرغملا رداقلادبع

 ىسيع يروخلا  دعسأ
 1١988. صمح  نآلا ىلإ اهراودأ مدقأ نم صمح خيرات

 يروخ ليمإو لداع  ليعامسإ
 ١989 - ١95:٠ توريب  ءازجأ (”) «يبرعلا قرشلا يف ةيبروألا ةسايسلا

 يو

 ميهاربإ - دوسألا
 .194176 توريب  نانبل خيرات يف ناهذألا ريونت

 دمحأ دمحم - سيئأ

 - هقئاثوو هرداصم  رشع نماثلا نرقلا رخاوأ ءاهناريجو رصمب يبروألا طاشنلا

 ١8549. ريوتكأ ةيرصملا ةيخيراتلا ةلجملا

 سايإ نيا

 .ه114١ ةرهاقلا  ءازجأ (”) روهدلا عئاور يف روهزلا عئادب.(١)
 دمحم قيقحتم عبارلاو ثلاثلا ءزجلا روهدلا عئاور يف روهزلا عئادب (؟)

 ش .م0٠195  8١"ا/ل9 - ىفطصم

 11 تايلاخلا 9



 رشاعلا نرقلا يخرؤم نم « يقشمدلا يراصنألا فسوي نب ىسوم - يبويألا

 . ةيبويألا ةركذتلا يرجه ا

 : ناسف يهو 2215 ماع) قشمد ةيرهاظ قف فلؤملا طخب ةدوجوم

 ,(”78- 1١ ةقرو) نيروهشم لاجر مجارت لوألا

 , (# ع _ "9#) رظانلا ةجبيو رطاخلا ةهزن :يناثلاو

 رداقلادبع  ناردب
 . ةعابط خيرات ال لايخلا ةرماسمو ةمدانم

 (دشار) يواربلا
 نييمطافلا دهع يف ةيداصتقالا رصم ةلاح
 .م1444 ةرهاقلا

 حلاص رمع  يثوغربلا
 .197 سدقلا .نيطسلف خيرات

 فولأ ىسوم ليئاخيم - يكبلعب
 14١4. توريب  كبلعب خيرات

 فوشيب ٠
 ١88٠. توريب .ءابهشلا بلح خيرات يف ءابنألا فحت

 قالحلا  يريدبلا

 ةزع دمحأ روتكدلا هققح ه11/4١١ - ه814١١ نم «ةيمويلا قشمد ثداوح
 1١9489. ةرهاقلا  ميركلادبع

 لراك  ناملكورب

 . 1449  توريب  نييالملل ملعلا راد

 1 نسحلا  ينيروبلا

 (ها١١  اهقوكا" نم مجارت) .نمزلا ءانبأ رابخأ يف نايعألا مجارت

 قيقحتب لوألا ءزجلا عبط خيرات .075 مقرلا تحت ؛ةيرصملا بتكلا راد يف ةظوفحم
 فيش



 . ١951١ يناثلا ءزجلاو . 1989  قشمد د دجنملا نيدلا حالص

 .(74) مقر قشمد يف يبرعلا يملعلا عمجملا ةنازخ يف ينارغوتوف طوطخمو

 (س .أ) - نوترت
 .1959 رصم .ىثبح نسح ةمحرت . مالسإلا يف ةمذلا لهأ

 الوقين ملعملا  كرتلا

 .نانبل لبج يف نامزلا ثداوح

 . 4174 مقر ماع ةيرهاظلا يف طوطخم  يجنزايلا فيصان خيشلا هطخب هبتك

 نائيدرف  لتوت

 ١ ج ةصاخ  ءازجأ 4 بلح نع ةيخيرات قئاثو
 .١ل55 فتقكال لقك١م لةومم توريب

 نمحر لادبع - يتربجلا
 .ها١ 17910 قالوب ءازجأ (4) رابخألاو مجارتلا يف راثالا بئاجع

 ش يراقلا نبا  ةعمج نبا

 ءامسأ  ةعمج نبال ةاضقلاو تاوشابلا نمضتي ينامثعلا دهعلا يف قشمد ةالو

 دجنملا نيدلا حالص قيقحت  يراقلا نبال ماشلا قشمد يف اومكح نيذلا ءارزولا

 .1948 - قشمد

 دمحأ - تدوج

 .1457 / ١:04 لوبماتسإ - ادلجم(11) تدوج خيرات

 .يبلش بتاك ىمسملا هللادبع ىفطصم - (م١"61/ )١٠١517/ ةفيلخ يجاح

 .(م11771) ها45١ لوبماتسإ خيراوتلا ميوقت

 .(م١ا7ال) ه١14١١ لوبماتسإ راحبلا رافسأ يف رابكلا ةفحت

 ش وطاح

 ةيبرعلا تاساردلا دهعم  خيراتلا مسق ةبلط ىلع ١469 ةنس تيقلأ تارضاحم

 . ةرهاقلا ب ةيبرعلا لودلا ةعماج العلا

 كيف ش



 بيليف - ىتح
 . 1955 كرويوين . خيراتلا ةذفان نم نويروسلاو ةيروس

 . ١489  توريب  ةحيرف روتكدلا ةمجرت  خبراتلا يف نائبل -
 دمحم يكر - نسح

 ميهاربإ نسح - نسح

 , 1984 ةرهاقلا  ةيناثلا ةعبطلا  ةيمطافلا ةلودلا خيرات -
 /١981 -١468. .ةرهأقلا ةعبارلا ةعبطلا ءازجأ (*”) يعامتجالاو يفاقثلاو ينيدلاو يسايسلا مالسإلا خي رات -

 ميهاربإ يلع  نسح
 ةعبطلا «صاخ هجوب دمحم رصانلا رصع يفو .ةيرحبلا كيلاملا خيرات

 1 ./١914. - ةرهاقلا  ةيناثلا

 يلع  ينسحملا
 .ها4”  قشمد  يداصتقنالا ةيروس خيرات

 (رشع عباسلا نرقلا نم يكرت خرؤم) ظفاح  يدنفأ نيسح ١
 .ماىد54 / ها لوبماتسإ  نادلجم  عماوجلا ةقيدح

 عطاس  يرصحلا

 . 1481/ رصم ةينامثعلا ةلودلاو ةيبرعلا دالبلا
 2 نيدلا يقت بيدأ دمحم  ينصحلا

 .هاا845 م1971 قشمد ءازجأ (”) قشفدل خيراوتلا تابختنم
 دامع نبا  لبنحلا

 .١ه١ ةرهاقلا  ءازجأ (8) .بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش -
 . خيرات "1 مقرلا تحت فلؤملا طخ نع ةلوقنم ةيرهاظلا يف .ةطوطحخم -

 لش



 نب نيدلا يضر - ٍلبنحلا

 دهع ةيابن يف بلح نايعأ ضعب مجارت) بلح خيرات يف ببحلا رد
 ةينطولا ةبتكملا يف ةطوطخم م614١ ةنس يفوت «يناثعلا دهعلا علطمو كيلامملا
 .(0885 مقر - يبرعلا مسقلا - سيرابب

 نيدلا ريجم يضاقلا  يلبنحلا
 .ه174817١ ةرهاقلا  ناءزج ليلخلاو سدقلا خيرات يف ليلجلا سنألا

 هللادبع نب هللا ديبع مساقلا ىبأ - ةبذادرخ نيا
 . 1886 نديال هيوغود ةرشن  كلاملاو كلاسملا باتك

 فسوي - سبد

 - ”1١897 توريب (ةصاخب عباسلا)» تادلجم (9) ةيروس خيرات -

6 . 

 . 19٠08 توريب لصؤملا ةنراوملا خيرات يف لصفملا عماجلا

 ٍدمحأ جارد

 ةرهاقلا يداليملا رشع سماخلا  يرجهلا عساتلا نرقلا يف جنرفلاو كيلاهملا

 ١95١.

 نماثلا دلجملا  ةيرصملا ةيخيراتلا ةلجملا  ةيلودلا ةيساموليدلاو ناطلس مج

1. 

 ففسوي  نابرد

 ١919. توريب  ةينوراملا ةفئاطلا لصأ يف ةيخيرات ةذبن

 ظ ةزع دمحم - ةزورد

 1989 قشمد يكرتلا بلغتلا ةبقح «ةبورعلاو برعلا

 قلعو هرشن ءها1765ا/  ه91١١1 نم نانبلو ماشلا ثداوح خيرات

 -.191١7. توريب  فولعم سيول بألا هيلع

 لير



 ١951١ توريب (1١-9١1544ه) ةنمزألا خيرات

 . تثوريب ةينوراملا ةفئاطلا خيرات -

 لراش - ليد

 . 19844 - ةرهاقلا  ردنكسإ قيفوت  ميركلا دبع تزع دمحأ ةمجرت

 انح  دشار يبأ

 . ©١97٠ - ةرهاقلا  زوردلا لبج

 ليئارج - طابر
 . ةرضاحم .نوطسق هللا حتف بيرعت ءادغو مويلاو سمأ اهتقطنمو بلح

 ١97١. فراعملا ةعبطم بلح

 ربوهلتسير

 . 1918 بآ ركذ ةمدقملا يف . ةعابطلا

 .(رشع عباسلا نرقلا نم يكرت خرؤم) يبلش ةرق 5 زيزعلادبع  ةداز

 .(ها7507 189 قالوب .راربألا ةضور

 ةدان قالوس يمدنه دمحم  ةداز

 .18594 - ١791 لوبماتسإ .نامثعلا يخيرات

 لبنز نبا
 راد يف طوطخم 8 .يروغلا ةوصناق عم ميلس ناطلسلا خيرات

 . 4/ مقرلا تحت ةيرصملا بتكلا

 يجرج - ناديز

 12-١190:5(. 3 ةرهاقلا - ءازجأ (ه) يمالسإلا ندمتلا خيرات

 ميركلادبع  ناديز

 ها 81 م1175 دادغب  مالسإلا يف نينماتسلاو نيمنذلا ماكحأ
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 فراع دمحأ  نيزلا

 .ما5175 هاا اديص - اديص خيرات

 ةيروس تيالو ةمانلاس

 بورتول - درادوتس
 ريمألا قيلعتو ضيون جاجع ةمجرت ءازجأ (4) يمالسإلا ملاعلا رضاخ

 .ها8ه5؟ ةرهاقلا نالسرأ بيكش

 ْ ليلخ - سيكرس

 ناطلس ىماس د دعس

 ةيلاطيإلا تايروهمجلاو ىندألا قرشلا نيب ةيداصتقالا تاقالعلا يسأ
 .ما٠٠5- ١٠٠١ نم

 ةيلك - 1468 خيراتلا مسق بادالا يف ريتسجاملا ينل ةمدقم ةلاسر
 ش . ةرهاقلا ةعماج  بادالا
 نيدلا دعس

 .18557/-ه1 51/9 ةينيطنطسقلا  نادلجم (؟) خيراوتلا جات

 تسوي ادوشلا
 .1919 ةيردنكسإلا  نانبل ليبس يف

 . (دمحأ) ةمالس

 .ةرهاقلا .بناجأللو نيملسملا ريغ نييرصملل ةيصخشلا لاوحألا باتك
 ١95٠. ةيملاعلا ةعبطملا

 يبهذلا دمحم نب نمحرلادبع  وشاش نيا
 رشع يداحلا نرقلا يف اهئابدأو اهئاملع نم قشمد نايعأ ضعب مجارت

 ش .مام86ك توريب يف عبط

 دمحب  طابنثت
 ١1954. قشمد .ةيسامولبدلا



 ١9584 ١1956. ةسماخلا ةعبطلا  قشمد ةماعلا ةيلودلا قوقحلا

 دمع - ةئحشلا نبا

 .1304 توريب بلح ةكلمم خيرات يف بختتنملا ردلا -

 سونط  قايدشلا
 .18059 توريب نانبل لبج يف نايعألا رابخأ

 دمحأ رديح ريمألا - يباهشلا

 14٠0٠. رصم ءازجأ (#”) نامزلا ثداوح خيراوت يف ناسحلا ررغلا

 بغبغم موعن يشاوح

 - نوباصلا

 . ةعابط خيرات ال ةامح  ةامح خيرات

 ' ليل - غابص
 ةعماج .ريتسجام ةلاسر .اهيف ينامثعلا دهعلا علطمو ةيروسل ينامثعلا حتفلا -
 ١95١. .ةرهاقلا

 بغار  خابطلا
 (7) ١97 ١475 بلح .ءابهشلا بلح خيراتب ءالبنلا مالعإ

 . ءازجأ

 نولوط نبا
 قيقحت ١5605 قشمد .ماشلا ءاضق ىلوت نر يف ماسبلا رغثلا -

 .دجنملا نيدلا حالص
 قشمدب يملعلا عمجملا ةلجم .ماشلا ءاضق يلو نمب مالعألا مالعإ -

 .دعب اف 404 ص )٠١( ج عبارلا دلجملا

 ةطوطخم .ىربكلا قشمدب كارتألا نم ًابئان يلو نمب ىرولا مالعإ -
 ,نامهد دمحم خيشلا اهققح .ًايفارغوتوف ةروصم قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا يف
 ١9514. قشمد .ةفاقثلا ةرازو اهتعبطو

 كيف



 ةيروميتلا ةنازنملا يف ةطوطخت ربا ءالبن مجارت يف رصقلا رئاخذ -
 . "١15 مقر

 0 .نالخلاو خويشلا مج بارت نيب نارقألاب عتمتلا هباتكل ليذ

 ٠ 1 م ناءزج .ةيحلاصلا خيرات يف ةيرهوجلا دئالقلا

 .١أ9650- 5 . 1١917

 .نامزلا ثداوح يف نالخلا ةهكافم

 ا هلل تل راع ا راو نا ىجحرب ل دود اف روش
 نرمفلاب يشاوحلاو ةمدقملا هل بتكو هققح .« مظتنم ريغ هميقرت ١١171 ح

 1 .1954 ه17/84  ةرهاقلا - ىفطصم دمحم
 بلاغ نيمأ دمحم  ليوطلا

 . 14174 ةيقذاللا - نييولعلا خيرات
 | ترام > كراغلا

 198١. رصمب فراعملا راد :«سدقلا خيرات -
 . 1984 نمدقلا «ةزغ. خيرات -

 : . (رشع عباسلا نرقلا نم يكرت خرؤم) يلاع
 ا ./ هذ ؟الال لوبفاتسإ تادلجم (ه) رابخألا هنك

 دحا ميهاربإ -  يودعلا

 .188 نط ىطسولا روصغلا يف ةيروأ ىلإ ةيمالسإلا تارافسلا

 ا ا 7 نيذلا لايك كتاسلا قوما د ميدعلا نبا

 ش 000 1961 :قشم قشمد ا ا لا ةدبز

 . 4 اقل ار

 | : يبلحلا نيسح نب لماك - يزغلا

 7 عبلخ يف ةينرألا ةعبطملا 1 «ءازجأ (و - . بلح خيرات يف بهذلا رهن

 : 1 را

 ل ملا



 نيدلا مجن (مجنلا)  يزغلا

 , 19148 توريب . ءازجأ (") «ةرشاعلا ةئاملا نايعأ يف ةرئاسلا بكاوكلا
 )4١( مقر ةيرهاظلا ةبتكملا يف طوطخم هنمو - 1154 اصيرح 219519 ةينوج

 . خيرات
 نرقلا نم «ىلوألا ةقبطلا نايعأ مجارت نم رمثلا فطقو رمسلا فطل -

 خيرات - ةيرهاظلا يف طوطخمل - ةرئاسلا بكاوكلا ليذ وهو .رشع يداحلا

 .7١ال1- 1١54 ةقرو نم 44 مقر

 ادفلا وبأ

 . لهو سيراب - نادلبلا ميوقت

 دمحم  ٍديرف
 . ١895 رصم - ةينامثعلا ةيلعلا ةلودلا خيرات

 رمع  خورف
 . 1981  توريب  رامعتسالاو ريشبتلا

 يحومس  ةداعلا قوف

 1945٠. قشمد ماعلا يلودلا نوناقلا
 ١95٠. قشمد ةيناثلا ةعبطلا لوكوتوربلاو ةيسامولبدلا

 +. 0. ع.الل لا يف ترشن .(نيناوقلا نم تاعومجم) نامثع لآ ةمان نوناق
 .77 ةحفص (م1414) ه١" ٠ لوبماتسا قحلم

 (نبا) ةعمج رظنا (نبا) يراقلا.

 سلوب - يلأرق
 . 1988 - نانبل  اصيرح ناءزج يناثلا ينعملا نيدلا رخف -
 ةلجملا .يناثلا ىنعملا نيدلا رخف دهع يف ةينارثعلا ةلودلاو نانبل -

 . ةديدجلا رصم ١46017 ماع ثلاثلا ءزحلا  ةرشع ةثلاثلا ةنسلا  ةيكريرطبلا
 نامعن  لطاسقلا

 . ١49/4  توريب  ءاحيفلا قشمد يف ءانغلا ةضورلا
8 

 تيس سمس يس كيب تك 95 د



 ىدن ء*قلقلا

 . 1914-1477 ةرهاقلا ًادلجم(4١) ءاشنإلا ةعانص يف ىشعألا حبص

 دوعسم نب ركب وبأ نيدلا ءالع  يناساكلا

 .ه574١ ةرهاقلا .عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب

 دمحم - يلع درك

 ©1١95-1١9758. قشمد تادلجم (5) ماشلا ططخ

 . 9١هال ةرهاقلا  طسوألا قرشلا خيرات زجوم

 يره بألا - سنمال

 .ناءزج- ١414 توريب .راثالا نم نانبل يوتحي ام يف راصبألا حيرست

 . ديؤملا هيزن ةمجرت ردول يد حج

 ظ ليمإ - غيفدول

 . قيفش ميدقتو ةعجارمو ىسيع دمحأ دمحم ةمحرت .ر .دلابيشرأ سيول

 لابرغ

 م(١٠١١1 ه0 طسوتملا رحبلا يف ةيراجتلاو ةيرجبلا ىوقلا

 ١95٠. نيلكنارف ة ةسسؤم رشن كرويوين . ةرهاقلا

 نم 18 - عه ص . طسوتملا صضييبألا رحبلا ف ةيمالسإلا ةدايسلا -

 ١95١. توريب .ةيمالسإ تاسارد باتك

 . دياز فسوي دومحم - سراف نيمأ هيبن ةمجرت - رانرب - سيول
 . 65 توريب  نييالملل ملعلا راد  خيراتلا يف برعلا

00 
 ا ه٠4١ قشمد  ممألا قيرط ىقتلم ةيروس
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 ةدير وبأ يداطادبع دمحم ةمجرت  مدأ  زتم

 5 ١914٠١ ةرهاقلا  ناءزج  يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيمالسإإلا ةراضحلا

 152١.

 دمحأ نب نيدلا جات نب ليعامسإ - ينساحملا
 حالص هثداوح رشن ("11 بدأ) ةيروميتلا ةنازخلا يف ظوفحم شانك

 ةلجب) ينامثعلا دهعلا يف قشمد خيرات نم تاحفص - مساب دجنملا نيدلا
 15١. - ص )١450( 5 دلجملا  (تاطوطخملا دهعم

 نيمأ دمحم  ىبحملا
 مقر خيرات ةيرهاظلا يف طوطخم  ةناحلا ءالط ةحمشرو ةناحيرلا ةحفن

 54 | ٠
 . 49/7 ماع مقر ةيرهاظلا يف ةطوطخم  ةناحيرلا ةحفن ةمئت -
 ةرهاقلا  ءازجأ (4) رشع يداحلا نرقلا نايعأ يف رثألا ةصالخ -

 . (رصمب ةيبهولا ةعبطملا) ه4

 . (رشع عباسلا نرآلا يف يكرت خرؤم) - دمحم نب دمحم
 .ماىهو .هااالك لوبماتسإ  رابخألاو خيراوتلا ةبخن

 ليلخ دمحم  يدارملا

 ه11796- ةرهاقلا  ءازجأ (4) رشع يناثلا نرقلا نايعأ يف رردلا كلس
 ٠ 0 .(مامحا# كمال

 خيرات ةيروميتلا يف ةطوطخم - ماشلا ىوتف يلو نمث ماشبلا فرع -
 .(477/0 سرهفلا) بتكلا راد يف اهنع ةيفارغوتوف ةروص 5١

 3ورفما ف .ه ةعبط  ناءزج ممألا براجت  هيوكسم نبا

 ش ليئاخيم  ةقاشم
 19408 رصم «نانبلو ةيروس ثداوحب نايعلا دهشم
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 ركاش - ىفطصم
 .1981/ قشمد .لوألا ءزجلا .يسابعلا خيراتلا يف

 بيدأ سايلإ  رطم
 . 141/4 توريب ةيروسلا ةكلمملا خيرات يف ةيردلا دوقعلا

 ردنكسإ ىسيع  فولعملا

 )١( نانبل ٍناثلا ينعملا نيدلا رخف ريمألا خيرات 1874 .

 ش .19408- /١91 ادبعب فولعم ينب خيرات يف فوطقلا يناود (5)
 5 ْ نيدلا حالص  دجنملا

 )١( ةيكيلوثاكلا ةعبطملا  ناءزج  ماشلا ططخ 1949.

 - )١615 ةظوفحملا امهراثآو يناثعلا دهعلا يف نويقشمدلا نوخرؤملا (؟) '
.)١194 

 تاساردلا دهعم خيراتلا مسق ةبلط ىلع .١96/8 ةنس تيقلأ تارضاحم)
 ١954. توريب يف عبط (ةرهاقلا  ةيبرعلا لودلا ةعماج  ايلعلا ةيبرعلا

 . يناثعلا دهعلا يف قشمدب ةماعلاو ةصاخلا بتكلا نئازخ(")
 ش هللا فطل نب دمحأ  ىشاب مجنم

 لوبماتسإ  رابخألا فئاحص .(رشع عباسلا نرقلا يف يكرت خرؤم)
 . ١154/85

 دعسأ سقلا - روصنم

 . خيرات نود رصم .ةرضاحلا انمايأ ىلإ اهنامز مدقأ نم ةرصانلا خيرات -

 ظ روظنم نبا
 .(مركم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا وبأ)
 06 ماع توريب رداص راد )©١( ءازجألا ددع برعلا ناسل

 | .ما165



 لوهجم فلؤم
 ةيرهاظلا يف طوطخم  ةاضقلا نم قشمد ىلوت نم ركذ  قشمد ةاضق

 .45481 مقر

 نيسح سنؤم
 . ١978  ةرهاقلا  ثيدحلا رصعلا يف يمالسإلا قرشلا -

  ةيبيلصلا بورحلا ىلإ طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح يف نوملسملا
 . ١981١ ويام لوألا ددعلا عبارلا دلجملا  ةيرصملا ةيخيراتلا ةلجملا

 ' (يرئه) لردنوم

 ؟ج .8ال دلجم .فطتقملا ةلجم يف . سدقلا ىلإ بلح نم لردنوم ةلحر

 ١191١. با /984"1 بجر

 نسح ميلسو نيدباع دومحم ةمجرت  ريوم
 .1974 ةرهاقلا «(1511- ١١؟50) رصم يف كيلاملا ةلود خيرات

 ينغلا دبع  ىسليانلا

 .ها 1799 قشمد ةحالفلاو نقلا د |

 . ةطوطخم  ةيسلبارطلا ةلحرلا يف ةيسلبانلا ةفحتلا

 .584 4 مقر ةيرهاظلا يف ةطوطخم .ةيسدقلا ةلحرلا

 ميقاربا نعنع
 . 19145 ةرهاقلا ناءزج «ةملاطبلا رصع يف رصم خيرات

 .1855 / ١7817 لوبماتسإ ةثلاثلا ةعبطلا تادلجم (5) ةميعن خيرات

 (نولوط نبا خيش) رمع نب دمحم رداقلادبع  يميعنلا
 ماع) قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا يف ةطوطخم ةخسن .ةيمويلا ثداوحلا

 .ه9و14 ه8 نيب قشمد ثداوح يف ثحبت (؛ه"#

 نانيحإ نوفتلا
 8 ١974 - قشمد - ءاقلبلاو سلبان لبج خيرات
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 اشاب ىفطصم الال ريزولا فقو

 . 1578  قشمد كب مدرم ليلخ قيقحت

 حلاص - ىبحي نبا
 ١95717 توريب  طابس نبا قحلم عم توريب خيرا 9 هادم

 جدو - يفي
 ١18481١. توريب .ةيروس خيرات

 لذي





 ةيكرتلاو ةيبرعلا عجارملاو رداصملا نم كردتسملا

 قيفوت - ردنكسإ
 ةلجملا . طيسولا رصعلا ف ةيجراخلا رصم ةراجت قف ةضياقملا ماظن

 .9١ها/  سداسلا دلجملا ةيرصملا ةيخيراتلا

 ايلوأ - ىبلج
 .م1898 / ها117 لوبماتسإ  ةمان ا

 يدلاخلا

 توريب - يناتسبلا داّؤفو متسر كديسأ ركن .نيدلا رخف ربمألا خيرات

195. 

 دمحأ دمحم  نامهد

 .ها181 م954١ قشمد .كيلاملا دهع يف قشمد خيرات

 يفصو دمحأ  ايركز

 دالبلا ضعب يف ةيرثأ ةلوج» هباتك ةمدقم يف كلذك تدرو دقو .4 ءا" ج

 .م915١ قشمد .(ةيماشلا

 نمحرلادبع  يكز .
 .ةيرصملا ةيخيراتلا ةلجملا .(ما19565  هالكال) ةيردنكسإلا ةوزغ

 يدوعس ناهيلس

 .ها5:"7 لوبماتسإ  تادلج " - دصتقم رتفد

 15 تايلاحجلا 9

3 
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 سيول  وخيش
 م٠٠1١ ةنس ثلاثلا دلجملا قرشملا ةلجم  قرشملا يف ةعابطلا نف خيرات

 , 3537 "ه5 ص

 يحبص - بيبل
 ةيخيراتلا ةلجملا . ىطسولا روصعلا يف رصم ةراجتو ةيمراكلا ةراجتلا

 - م1988 ويام يناثلا ددعلا عبارلا دلجملا ةيرصملا
 دمحأ ميهاربإ  يودعلا

 ةلجملا .ةيطنزيبلا ةلودلاو ةيسابعلا ةفالخلا نيب يسايسلا ليثمتلا
 .5١©96؟ ويام .يناثلا ددعلا عبارلا دلجملا ,ةيرصملا ةيخيراتلا
 ردات  راطعلا

 نيطالسلا مكح رود .لوألا ءزحلا .ةثيدحلا روصعلا يف ةيروس خيرات
 . 1951١ قشهد يناثعلا دهعلا يف يلعفلا

 ميركلادبع - ةبيارغ
 ١951١. قشمد .كارتألاو برعلا -
 ١95٠١. قشمد .ثيدحلا برعلا خيرات ةمدقم

 كب نو ديرف
 .ها1١ا/4 لوبماتسإ .نيطالسلا تاشنم ةعومجم



 حايسلا تالحر :ًاثلاث
 عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا نابا ةينامثعلا ةيروطاربمالا تناك دقل

 ءالؤه فصو دقو . جاجحلاو ءاسملعلاو حايسلا نم ريثك تاذلاب ةيروس

 تناك دقلو .ًأرقت ابتك اهوفلخو اهوراز يتلا ميلاقالاو اهب اوماق يتلا مهتالحر
 هذه ضنعب نا ىلإ ةراشالا نم دب الو .ثحبلل ادج ةديفم تاالحرلا هذه

 ىلإ عجري امناو ركذلا يفلاسلا نينرقلا يف متي مل  ليلق وهو  تالحرلا
 .ةقحال وأ ةقباس نورق

 8880117 (3860:906 5806ه: الصلعع طق 1انراع أص 6 همكأ وضم

 ا1مهماو. م 8عمعورل هأ هزع لمطم عامعط' 5 عصطةققل/. (1674-

 1681) ا ممله 0

 مععمممتل (6:ةئأأص): 8عاقتأمم لع عرق - 5ةنم 60166 م87 ل.

 061١١

 ما غافل مقع لو 80255: 0|/عا5 ا/0إل 3065 أ 27155أهطك عم ا

 تاأنع ©أ ةانأك ع5 80ز/قاناتعع 06 ٠؟ أوما "مو 1653.

 ما/ألرخلأ (ل.ل) : 85عأ5ه أمد 035 ونعامطأع اهضل. تان نط 8 '

 مالكا ان 815 (0): ا 8 53151 1/0إ/396 06 لفزن5 3| عزز 6 ل. 80037001 +

 امودمرو. ظومو 8 ش

 مثاوزلا ا ع (بد لوما عد): 2ةقعئا مالوم 06 | اااه ل' قاوم. 6

 6١ 113لانأ18 مهي ا/. 5ءطعأع»ع قمن 6ك |© /0إل2توو 6 ا/.0'ثعوح

 ال00. (08 1556).

 ملأ ذانان (30ء3أ5) :ا/هزئ قوه عم اعانقمأ عغ وم لقءانك 21 ممق 1602-
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 1605. هنأ, 0ممممأ لقم5 ياها عونا از. له ا/موانق. 2ةأو

1 .1909 
 مقال عانال (اهانأ5 ا هان عما 0'): 1/160001565 كان 2161/2/16 0' مطل اناا

 ممميعتا|زذ مث رمأذ ه5 ورلرو مون ل. 8.اقهطقأ. 6 الما. 35

.1/35 
 عمانما عه (ةللأوطعا) :|ما عمات ع لع !"طتوامأمم 06561216 088 1.

 ظوبنو 1617.2 نودع عل. 23215.

 8غعمالال![عان-عوروموع (ططتاممع طرؤبموأ 06): 015همانا5 لان الوال»

 306 ؟جأو عم اهالقمأ 1610-1608, مانطأأ6 مه: 0. 8 اه

 ظموماأؤرع, طةمن5

 8 عمانا/ماز (طومرأ لو): 5عاوتنمأن لمان 78/181 لان 0ال20© نان اعا/-

 ةصأ. هانا 1608.2 6 60. القصعإل 5

 معرلمدم (ةلأؤوأ35): اه /هالدوعم 06 لأومندةاعنم هأ 85 !!عانال

 06 15 ةررم-5جلمأو 1هلأ مون اه 5أوألا 860810 530516

 طونلو
 8همأ (ل.7): عجيازب ا/0زلهومك 8 152ي/عاد أم اطع ا عالقمأ. 2 ا/وا. ام0-

005 3 

 معرلا/ عذلوم (قطط6 الاوطعا): ا/أةووأم لأ ا عانهمأأ همح ا3 0عقعأأ-

 11006 لأ 6هموأقصألهماع. 8واموصه 8.

 ها 0الالا (5أ الومصمب) : ث ا/مإلهوع أمام طق ا عانقضأ. ا 0700360.

 80انونزل عف (اه 2. لعقم): اه 8هانوانعأ 53016 001م056 065 ماان5

 طهماأ مع ؟1 من5 له 15 7 عر ع-5قلمأو. 23ر15 ج0

 عم عانأع5 (اعة00هن5 521/30 06): عادأل00 065 /0ا/3965 06 ا. 8

 88يوم اقرأ هل 6 :6نعر, 5210166-106 تأ مهوالمأع ال" الاك

 80ا/قانا65 06 !انصاقر ماو 61 ةمودومطأع نم هنأ ؟ةلأغ "قم

 1604 ةماره او قمل كعممب اه قص تأ |' عرممعزعانلا 895

 نوع أ [0أ5 015ج مالا5 لان لأ[ 5أ وأنا. 2قرأ5و 1630.
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 8قرممانا ضان (/): ا 61165 601165 ل'خاعم هل 1600. 0805 ا 85

 طلو طئاوءطمقر ا مدعم 1625.2 6 مق1. 1334 50

 8عمالمحلم (/ا.ق.لع) ع 501105011 (ل): ام ا/هالذوعم 06 ©

 53أم16. 23ر15 622

 عريمرممممم7 (لءا): 7جبعاو زد ةزلثذ قضم طع ااماإن اقصل. اه7-

 لمد 2

 نمومع (ممطقز: ]طم جري عاو أم ا!ملأو 3مل أطق !ظلعقع 381. 1672-

 1674, الولعا نبأ 5ههلوأو/. 5همممل ةورأمع. لوا. ل01/, 03لا,

 الا

 0مهتت ال قا قرأ 7 ل هطص : ]طع 2:عوعطعلو 120/8ا5 ةطنمانوأك قالكأ ب

 طورؤأو ... !ل.ه5005

 6857عا (ل360165 06) ةعءالإلع: 88ا3107 065 /0إل3965 06 1.0

 8,ةابود نول 1605. 5رأو 28.

 0 عمصماال (لعوص): ا/هإلدوع لان 0عا/هلأعع 0طقن لأ. المن 1687-

 1723.10 الهوا. تانأئع غث011100 23:15

 6 مانا[ (62:165) : ! 318 قانا( ل6 !' عان!ممع, معأع 611 نابع أ

 مم ةءوانع. 23م5 1664.4 الما.

 0 عوزل عفان (ل): 18 /0إ/3و06 0'ث2320010, 3572355306 الا مما 8

 مز قاب ا .عانقصتز 60. 0ط. 5 عأعت. ونا 7

 نانا[ (6واممعأ): المنضأ اعطقصملت. مق 1عم ل/لع3:5 568أ-

 06مم, 2 ا/مأ. 10000713.

 1558-601 (لانوأأ) : ل0ان1173/ ناز 70ال296 06 1/1. 0هاأع, 8و1 0عمأ 3

 ممزق, موانع 1/0مكأعأالا 065 51215 656:ةالع 085 م10-

 اممعق-انصأعد5. غلا[ لاب طاوصفمأ مدع الامععمأ ا/الصاتأماأ.

 6ومو 2 ش

 00 ممإال (1هو م. لووم): اع 8هاينعانوع له "٠ عنممو هان اذ 66

1:4 ِ- 



 53/16 31/66 انا6 86131105 06 /3065/)0 131 مأ5 0305 13 7ان-

 وانأع, !3 1 طقط2106 6113 83:63:16. ا6 الزب هأ المل 1686

 001ا/عا (لطمم) عا 2015 2مم طع انأ32165 نأ 0: لوط © 0ها/عا طال ل.

 1 580ملم, 8عمتب عوازل ا/0زلهوعق قم0 1 ةا/عاو أم اطع ا عانقصأب
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 1668. المال | ٠
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 لوانقمأ 556116 لع !٠'ةصط855206 06 همك 3ص هما.

 مومو 1684.

 انك 68010( (235 وأو 5عال5 06): 1>2ةل4 لان لمان[ لان 5أ6انا معأأأ
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854 

 اه 1/101 طالع (اقصعمأ5 مانطلال 06): 5 06 1/1.06 ا 1/101
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 ا/اذال5 (طاورم 8هقامم ا ه): ا ق5 065ع/قئأ من5 06 طانوأعانن5 كامل
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 06 15 انا لانأو ل' 3م 85 |عق 6710أل05 01 وأ قانا«. 025: ]0ان1-

 مهأ مقا هئأوانع 60م ؛ةةره. آلا1, 1.اا/. 1864, !./ل. 85.

 -- 565 0ماأاناةهللمو5 أ 065 111165 06 | ةصعق# 7

 هوما - عاعولا لاب ''6هماعم م01", مالا مع 1

 نمر ؤالعمصع . 5315 869,0.

 ععممربع7 (ةيواذءعاصم): 5عاوجاممأ لعأ 0هم5مأأ العموأأ معا

 5أرو. 1 هناصم. 66. ْ

 -- 12 86مالططأأ مو لأ ا/ةدهجأو م 1م عواقب 1هنت0. 5.

 معمم وهم (ا0ال15) عأ ظفا/ 8عاق (635100) : 1151:0أ56 كان 6017-

44 
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 طعععع 06 ا/ةي5عتااف /١|.! (1660-1559). (86:و355ه). 7.ا/.

 (1789-1660). 6. 8ةسصطعأت. 23ر5 54

 8ع55اال (ل): اه ةالاأع عأ ا3 17:8 5ةلمثع تاب الالااآ 18

 طوزأز هر 0-5ةنأ5ؤ 1862. (اهق الأ ذوأمص5 لةقانأ185).

 8اطمهزل (عازم 06): انطه ةطقطقك5206 06 طءقصعع هم 1ان10انأ# 5

 ومرأ /١٠ (لعقص 06 6هضاقلنأا» 8أزمم). ةصصانقأتو 06 3

 5001616 هطلا01ععطصأوانع. 1. 40. 0.

 8مزلا 15: نام[ |1623 11013] طانطاأو. ظجمأ5ذ 1908 (5ةةمع 60).

 586 ملخلمع (0ه6): الةسصمأعع طأ5أ60010ال6 هانا !'ةقط855206 8

 آوممقع 3 ©هطوأةصاأ ص وماأع مانطاأأ6 مون 0. 5عطمأور 535

,1894 

 8مل زل مكدا عانإل: اه5 953825065 (0010م361165 08

 طوناو 2

 80582 2مالا/ (تلومرأ): /0إل3وعانأ5 "01 مما. 23215 6.

 80 تاب عماللا-5نمطفظعانللاأل (1/3:3): اا 1139151210 06أ تأم-

 0انع 5جا/أ ل15 1/16ءوصدأو لاو !طقألأانأ 006 ل13 01

 0عااو 8عمانططاأ وو. لما. 2. /666213 1925-16.

 580ان 8مل: ا 85 0101265. 2305 2.

 8ةطمانم عا (عومقمل): ---اه 11601623066 6أ 16 م0006 1260116 1-

 !ةمؤعم ةا'ةموونع لع طتئالممع ||. 25ةمأذ 1949.

 -- |'ةءمموأو 06 15 160118مهم6ع هنن اال © ةأاغعا6:

 ©ةطاورو لم ؟نصاوأعب ! الب ص 0 4 26 نم. 16.

 عطمالم عا (2ةردقمل) ث ظووتقملم (ظ): زال قم/1585 أ 01

 خا'ةدانمو لان ممزأ لم انالمانثل و (1547-1611). 23:15

 8ممايلال (عطتاتم. [ناقيذطقلا): عمءعنوصعتم أم ؟انتاكوال, أطمأت زانت 016ه

 515101. طرلاصععأممر, 01010 انما عاقأأل م1655 4

 لكل



 8مانالو (عز: مرمط255306انا5 0ع اترهمعع 6أ 08مانءأم5 2مممعقتد

 6 همفاقضكأصمماة ان الا/اا ع 5أ8اه, 0" 38م185 اه زهاناأ3] لاب 5.

 1 هزت 05 لع 2ةئ5. لقمق طلان065 25565.

4< | 

 اذ 60 171, 1/1375 1913, 232-69

 060 172, ثايانا 1913, 394-13

 . 50 174, لانأو 1913, 618-631.

 س4

 ١0 178, 0 00مط16 1913, 402-414.

 ١0 180, 06608ا7ط:6 1913, 6611-5.

10 

 م0 182, ظنون 1914, 164-176.
 0 184, كاكا 1914, 388-02

 م0 185, ا1/3أ 1914, 530-550.

 8الؤلعفال (ممل:6): 1:30180م 6غ ما نانع 06 ا 2 3م عع تان اال

 هما. ظقنأ5 2

 8انالقفلاب (5.8.): 81ةأو 8ث طع 1/410016 عدقأ هزل طع 651!:63

 الاه 10 1950. ا م2000 1951.

 8لظاحلا (0طقص): طه 86مم هأ اهقااو ةطأ)ل عمواأذل مرتطقف-

 5200, 10 طه 5انطاأ ونوع هر. قصاكقنم 2, |

 نماطلعلا (تاونلو): ١١طاوأمأرو 6و متل نان# 6[ 5061216. ٠.06'هءاومخ

 510015 ذ!|301ه. 5.93-5 ,1955 .1.1٠

 ن0 مطاامالال: 1/1 ةطلهتأوم طاذأ من5 5وطنع او طاقعألو 001106110 ل

 ةلكه5 06 !3 ةماأوانه ©7020 © 8ويعاممو. 4. ما. 11

,1773-1-12 

 هكا تايلاخلا



 قظقفاأل (هدمام): عدلطع ملام لا, ظتمعأمو لما انطقصم. 2 الما.

 اتا« ع

 0مطما/ نزل (ه 5. مقانوان516): 861311005 10560115985 06 13 (0010م38-

 مأو له لؤولن5 خذ ©هموأةمالل0ما6 6[ 0305 ١6 اعا/ة01 تان

 70/1١6 نأؤ أو, 5مززأ وعم نأ ظديأذ 864
 مكر ءعالخألا (2): هقئمامووو لهأ ةموقمأ ه0 لأن 0هءان0 81

 ةصؤمتأ أم اً موانه 3ئقطو ه انعم 00068111 1 5003 ١

 مممئأءأق, لأرلأل لولاذ تانوامالآم. لأ 53018-16118ب

 6وران5ت عطالله 22

 0م متا ع5و-801012 (عومءمأو): ---ا ه5 عوطعااع5 06 ةالثاع © 68

 طجاووأتمو جان اكالاأ1 ه أؤوأه. 2315 ٠.1928

 7 3ممو أ ©1611 605 0*0 مطأ. 2305 839.

 طوي هع (6): ؟هأ5 51 8ءاود ل" ةعءمممصلأو قت ألا 1130 6315©.

 موناو ا

 بمدوصعر غمع (عمومأ): !لغوهعأ ولت مل5 06 3 ظقصعع 08115 © آمال

 ةصا لالا. 5حياأو 1848-0

 نمعمالا (1/16 2 عاب: عولطن علام || هأ اذه. ظالم لان انطقةم

 (1636-1572) 8هالا هانا 1346.

 نربعالا (5.0): طه 0عونومأ 8 1178 8056. !ةاةل ةص0 عمواقضل

 كايرو طم 8عموأدذ300. !لعارل- الهنا عأ ا 00065. 7

 60 عا [عزلا (ص): -- لأ هنمزرم لع 006ر1 عأ 08 حلما 5112110172

 نما. ج5. 4
 | عمو هأ | مدمر عال ومك عأ ممم وأم عم لع 0هاط قلن. 7 /0أ

 صموبأو 7-1868 ش
 600 8ق8عتت (5,ل): عمواومل زم طع .2/01 601162611١

1904. 
1 



 ةمانالعم (ق) ع 8اا-1نللام (ل) : كأوذمأرع لان ههطتا7 6:06 06 اقع

 ععأاام له 1599-1480. 5قمو 151

 ©ماتلال (8): -- 165 انعالال-5ةأماق. 23م5 48.

 -- 85-٠ ظ ةعق ا/أمعالا 5 قلن 0603616. لقصق عالل0ه5 مهم

 585]51509. 70مانانعأاع ةقرأع مو 22, 7. |(. لانأأ | غث 159

 ن0الاقع (عالوممع): ٠'عوزبمأع 010306, 085 ''مرمءأذ 06 !'طلود

 [هأأ6ء ل'عوالمأع'' مو( لأا/عأ5 طا5أهرأ منذ هأ مءعط60 0و6.

 لمآ. ١١١١ 0ةلنرم 133.

 00105851 (ه): !طلوئلعع طاسأمئأوان6 دانا !' هلع له 1 56ماناونع لو

 لؤ!ان60|53 06مانأ5 5مق هرأوأ)# ه طم5 زمان[5. 535 1959

 مذا ةارافالاا ع ةلهعا_ ا/عقالعالا امه هلا 5 تن

 لقمه |6 | 8/3201 9م 5زلأأ ع عأ عن 2تلهداتصع. 53م5 1900

 طمالا عام: 1طه عدتارزب عمواتوط همم اصلبدتصل. ا/اةمصعط عواقب

,1200 

 المكان (صاونوز: كأوتمأعم لع اه 8ةمانطاأونع لع ا/لعمتذو. 9 ا/مأ.

 1 30هأأمم م ةمعوأ5و. عا هلاو طرمعقلقع ل'نمع ممثل

 م21 !ةممالا عومقلب اطر تأ و مهل همقأةم. 5.6.

 مدع 00اناخأل655 (طانوأعا): اه 016 ةحأأ وانه. 2مو. 5.6.

 اماعالال (ل): 5هرلطل )8 ل865 8:عطأا/685 ان[ ال65 ال ©0316 6

 5801/2318 06 60و مطأع ل' عوزلبمأع. ©قأ6. 1930.

 امعططصاللو (ق.8): -- لأوثمأرع لان تمامام 6166 ةمأنع 16 ا ها/نقصأ أ

 !'"طانئ0م6 06مانأ5 !ه5 020153068 زاندنال'8 13 ؟م0م1وم 5

 060!هدأعم ل* ظلم ةرأنانه. طحمأو 1830. 2 الأ.

 -- 0118650070368 ظلام أل أ 5134006 50ان5 امانأ5 ا! ./١ 4ا/0أ,

 طوبمأو 1850-5. |

 اما 52655 عالماع: !لأةأمزعو نةضةرقلو لو 0٠مم لو + اة

 1 لدذو



 .2101٠ ظقيماو 1935, 7

 مع الاا/عرطأل (ةوعوهم): ظفعرعأا 085 ا ها 85 ااأووأاله5 لم طعصتأ اا/.

 7 انما. هه 2 نما. كانمماةصتعمأ. 2ق5 1843.

 ما167101لل فاقع ط8 .11101-1010 08 6 1601-0١

 ملال ا/ مل 88: 0ومأ رمز وأ5 ل6 م3296 06 13 !ان[نانأ6. 535 14

 ممظالا ال (0مماومأل: للوئمزعه لع5 لأ6:6005 معانصأ5# لان:

 ريك اناثاتل ْ

 -المأ. طه ؟ماوأةرنو. 2قرأق 0

 مهممعالظمزل: انم 5ممزوأ عموم عقل5 08 0000108616 لال "٠ عصمأ8

 61هلمونل تان الا ع مغ جاب ا(ا/ا1 ه ةأؤزماهق. 8عالانوه 85 كءاناك

 اممم0لعقر 1 هم مما عرتطا#

 مان عممالألو7/ (1/3:16-ا هانأوو): ١ 016م1 8218© 06

 عوموم (1789-1704) اللومأغقل 1946-1947.

 مان6م87 (6): لأوؤئمأمع له5 016م هلا 5165 لان ال16 ةأقناعر تال 2

 . عزنماعم, 2 1ممم685. 5315 1868-0
 عوعمعذمات (لووص): 000518011070مأع أ 185 0 5 لان اعال-

 ةمأ, 53ر5 9

 عررومطونو (ه): ظه5 وأقءاه5 065 0098 1:30:06 ٠١2
 عوماو م:21واله 065 ال5 عانلو5. الاو ةةوللورد. 68
 لو 8همطورعطود5 الأول 65 05 ةوموغرمق ||,

 مومو 5. | ٠

 عاوعاعال (سممومءواع تدماز: 51لمم. 3 5كنلال ام 0 عدامل طلاو-

 1مم ال عايل -دا7ل 06 7

 عال607, (5ز: ©طومأعك): ؟انراكعال أم عن 0ممور, ا 05005 0

4645 



 عممممم (عمطعقم): امهملانعالمم 10 طع كانوإل 0أ 6 0/12

 ان” تدل

 عرللالع0معمام 8ّق1 1 ةنالاألا نقن ا 000057
 عالما ممعماإع مع ان ةأاخللا: ١ غرع عمت هم. 4/01. ةانمم. اا

.1913-98 

 2 خرم ةللألممح. 7.1١ (ة.ق.) ا 606-2315 ١-١-1954
 عمود عارلب طه عدباإب كلون هأ طع ا عانهمأ 00مل, اه

,19208 

 عمماال (0ةاراذزل ةلانظا): ؟بتاكإلا ا/لوهمأأ ؟ةيلطأ»

 م ةما3 كم2 الع اةاكما جماأاع 1عمرأ5 لقال. 15[ ةططالا. 39.

 عممزلا 52: -- 16 ©هردرمعزمع 505 العصر ١ا/. 8عابانع ل5160

 الاول -لانآاو

 -- [ه مؤره لمووماط أ 8أوطواأ هان (1577-1638). 2/01. 98

,1894 

 عملا (عقووم: كأوئمزم له اه ظلالهلاأغ عأ لان م0160

 عوازوؤود طر ةالوممعمو عم 0 عدا م5 1854.

 ععمملال م-6ا ظملام: لاير لأ منهم رقص عدت 5ع له05 195 5هط6اا65 لان

 ا عانقصأ. 2ةءتاو 1941

 ماهم عال عقط (806عر): ا2 ا/آ5 ©001101656 تال وزقمماو لو ممل

 كأنو. ظورأو 159. ش
 عاما عدلا (صزووجو): عطئانممع 0ع ا"اقعاعإل, 0ه2016 06 06 2ا/ . [ةا/انع

 ل'طاونهمأءو نأ مامممهتأوانع. 1 .1/ (1901). 225-251 ©1 371-

.5308 

 ءعافم5 5مل: تأوأمأعم وفمقمقأم هك :ةلومصم6ع 0ع ا م6

 عرقمعهأ56. داو 1209.

 45ه



 [ 5481/60 (1/): 5553] قال |'طاوتمأرع 065 !5:هةاأ أ غ5 0ع '٠! عصمأع

7 23:15 .01101030 

 20850 101/815: © 1065110505 انا 16 نهرا 6226 5 دلت كح :3ال

 ا 8ا/تمأ. ا/ةةعأأاه 1755.

 2051 عدط (5أ اللا اذ ذهص) : عمواقمل' 5 ©0651 01 ع351 منت 1:20م. امم-

 00م 3

 [-ظمللا كل: 85-١ 1/39035أ575 06 ت70الا/6قانأُغ. 2/01. 23نأ5. 5.2.

 هتم4افأل 75 (قط:ةطقنل):- 200انا7عمأق 0110عأا5 ال105 0063

 امه لانأأ5 06 !اناوانأع. !ذأقصطانلا ا

 - 8قمم6070168 ن3 !'هانان53906 م:6606061. !5[ةضطانا. 1

 - 860انعأأ ل6 50 101/6 انك 0001011160115. ©066173111 165 لانأ[5

 06 !ان؟نانأء. !ذةةضطالا 49.

 تمالقعأل] (ا): تاأوأمأئم 0ع اذ 5غماطاأ وانغ لع العمأذع. 5قءرو

.166 

 مالم عد طلال معا ا 8اللل ع5 (115ل0ع): -- اعه5 !مىأل ل ا5

 ا/لاركانارل3مع5. ومو 1921

 -- اه 5الا16 3 !'9م0م0نان6 065 1/130اهاناكق. ظقنضو

 اهم (ءا مصر 8 8لالالعأل (ل): اذاقصأع 50616أ/ 300 116 2

 الما. ا 07000. آل عانل-ا/ل زاك ! 0010. 7.

 601 801/ا61 (6): - 56و هطءمصماموأوو لما 5هبعملأذوأرمأ

 ة5انمعل 0م لأ 1 6213-5 6019. 6361153/187768 8.

 'مامازوأنثنئو 8ز8-0زطازهوءقئلعو 0عاأ3 5-1623ةم15 أ

 0عاا'هراومأق وصمم ع5عقلم. 5 ا/مأ. ا 2قم2# 1913-7

 © ©01المال (6): ١8 866 :عاأوأونناك لان همدكالا مقمعوتل5 طاءوانعأ

 0305 ماعم (1662-1652). 8عءانانع 08 |"طاوأمأزم 065 آلأ5-

.5 .5105 

5 



 ةومعتل2 (مولزممعءط): طلاأوئمم هأ طع لعاإل5. 5 لمآ. !مم000 1891-

,1202 
 قمع (6وموو): 66وومطاوطأم لمع هطول ءطقم ا 813 ال1 4 الها

 300 أملوا«. ا/ةئلووم أل, 1944-1

 ةهممربم افظ0ان558ع عالوالم ا 05غما0 ان ع: 10 ا/هاانا765. 5

1960-14 

 هما 1/0137 (0): نأ هئمأعع 0' ظاوعن 5مانك 12 12 0همأ م2110 !انآ-

 نانو (1830-1515). 25م5 7. ش
 طفلا (6طرماوتاموي مطهمامو): ؟طق ةاللأوص 065611, 01/5

 جيب واذ خصل ةانمامر قلم. ا همهم 7

 680ل55ع1: تكأونمأرو ل65 00152065 عأ 06 860ا/ةابالع 8

 لؤرن5جاوزم. 5 انما 2335 1934-36.

 6الال5 (ل): -51211511نانه كاب 25ةعطهلااك ل'ظاعم. 1/3:5عأأا مه 1853.

 - عومنابأ5دو لو !' 81غ مماأأ ثوان ع عأ 020106:2أ2] 06 ا تال.

 طقمو 2

 نمل (الل, ع): عمروأوم لابن 01 ءال0م هأ طع 5:أأنؤال 010مل. 0

.1804 

 انما صانعأل (ع): ا ه3:865 17601165 لان :0أ ا مانأو5 الا١| 3 1/1.06 062ا/.

 رمويزو 18904

 منمللال عمق (لموومط المد): --كلأوخنمأرو له "٠ عصمأل ع ٠

 همن عالمم مت عهقت5ة مهع ل.ل.اواا عت. 18 ا/0أ. ت15 1835-

.1846 

 - قانا 6 1201101100 م31 20عاط ع2, 3 /0ها. 2قءا5 1840-1844.

 - 8/1606 ةان؟ 1ه5 م: هرمأذ مع :2|6اهمك لأ مام 1وانع5ك عمات |

 اظممموم ىأ اه عمعم لمانرمهأ ةعأوثتوانو. 761827-19-45,
 انمكا_انعنأك (ع.الاث): تكطراعأ ل ةمأأإل ةصل اذاقص اند0عق طع تالا 325. 2

 ة/



 الما. 00:0 1929.

 كلمال5 عل (طوصق): اه 5:6م000673066 55م3و27016 (1559-1660)

 طقمو 28 601.190,

 امالو عت (ل) م 5عالفان081 (8): ١ع 0غطابأ5 06 !' وه 0

 طومو 6. ش

 ادمان عغعانا الع: لأوامزرع لع طرمأأ الاوت ع ا!متعم 50 أ

 عطانا (ططالالم116:)80ع2265 6عطللععم ”1نراكقإل 8 20عاوم

 طوربور5. ا 0750005 55.

 رمبعال» (انءاوأ): 7و لويبأوط همصصامتا و5 هأ |وهمطنا أم اط
 رايااغط هعصاانمإل. 0 عمم. الا. 3. ا

 هه 011011130 100تائ761115 00 2 ععانمع. 000. 0

 معالم (اللثاطعمام): -لأذأ أرق لان ©0016: 8 لاب ! عا/ةمأ تان ا/لهالعم

 8206. 1:20. 06 طانرعإل 83الا7050. ا ه1م2طو 1923.2 /0أ.

 - اه هعاهرأو مق عأولم لعولأ !قلأؤمأ أم 0 عمت. العم

.6 6235 

 ناك (ططنام) : اذ: هدب هأ 5المأ 3. ! 0700951

 ل0! افلام: عة 62015 0أ زان[ 5م 10666. 0100 06.

 نمصملارمعق (ةاب: الالئااتذست كاويطورلم نمل طه طةوأطضألو 0أ

 مموامع 1نراكأواط لأ مامرموتأع 300 0761021 8181005.

 لمانسصول نأ الوموعم تأوأشمم/. 14. 1942. 289-16.

 منهما (م.لز: ة/ااممرتالود أم اطم ةيهط الالوماو. 0[ انمأالول-
 وأأإل م655. 1947. :

 ابنه عاللا72 (ل,6): 0أماهرموعإب أم اطع الوقع عمل 1/1006 عققأ

 . ظمأ 1956. 2 0.
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 اذلقنا (8لك عز: مقمورعب نؤمغرهل ةانت |" طلأ ماع 60م0 هممأوانف لع |' عم

 مأرم ؟نم-08همموم. [.1.1كا/. 8 ه عقوق. م0 6, اذةةقطانا

 15341 ش

 ٠ 10 8ق مْ (ظلاعماقك): -- 80أمتع له الانع ةان" !'طا5أمأأ 6 لان مام

 06 |" هراومأ خ ١ 6مهوانع 7200656. 2قمأو 25.

 -- 865 :3ممم15 عمانو او |الهااقوصلع هغ ٠ عممأ ع 08 هطتم قال

 االاأ ه 5زؤوأء تأ تان همم7657667عطأ لان الالاا| ه ةقأةءا6.

 8عبنع لأذ1ممونو لل ةانل-ع5+ عانامم6قل. 1.ا1ا/

 8اعو8وأ 1937, مط: 283-283.

 -- |[ 65 ال0265 1206215 0205 |" 01 عمأ عاناممةعر 55

 1928. ش

 -- 006/010465 ا/230/]0عانأ5 00010 6مأ قتلنا( ةط 0 ةمأب قت

 8 الانم آلأ510:1 الع لان 251-510 عال!0مةعت. 2

 . ادالاقا 1 (موأ): الوم همأءع لكن انذطقم لان الا/اا ه وأؤعأام ق صم5 لوالا 5.

 70000 71 1633-0590), هو 1955.
  رممدمللع (طوممب عأ 8همفو) ث 11857285 (قمل 6وق): طه انصوان3

 طوصعو اق طع | قانقصأ !انءاكذط مهلأأعقأ عمق نأ !!ةلتقم 8

 ق:ةعاع 9:أوأمعك. انمنزيعبدتوب االلصمأ3 ععمم. انطومو 158.

 . افا عض عاق (4): اه الهر 8هانوع, !'َقمطال5وأمأو أ !'ظروطأق 06مانأ5

 !"ةماتوانأ1 6. 4 ا/0|. اع 6:)6 95-1925 ش

 قطف نق 5 عا (تالد): الأ 5:مأ6 065 عأصةص عموم لم ٠١ عصصمأرع 01-

 مقص. اذ ةصطاناأ 3. 0

 ال ثنال (5.قز: 15ه عدمت "املأو 7206 ذم طع ا«الااثط هعصئانمل. امم

13 00 

15 



 اه ©0185 (صوز: اومن الا أ 5 طمال ألوانه. 8قمأو 7.
 اماما عزل5 (ظ زن: ا 5الرأم. 2:8ءأ5 طاقم: نان6. 2 /0ا. 26ال0انأ

.1921 

 افالاال (28): ١3 ©:ةمعع لان 1 عابوتأ. 23:15 0

 امالع (2.62): لعموتأقؤم ةطلمق ةضصم ةطامطانأأ لهن5 0أ 156 560815-

 53068. 8تاأأ7706. 4 ْ

 اه01057 (ل): | 65 00101/6716ان15 06 021135 50105 !85 1/126 |0انا5

 6+ 185 م:علأ 6ر5 011013115 . 03185. 1

 اه هتا1/مانما5 (2.عازم له): ا ع5 ةئوطوو عم 5امأأم عأ عم !1ةلأ.

 طوموو 8.

 اف 8ق6زلوا عمت (6طو 2165 06): ا 06ع0ال1/6:16 06 |'ظلنأ وانغ تان

 ممز منقوع, 0220و ماذ عم أ عا(ماوهئأمم. اه نهلأعه 5

 اق 8مزلور عمم (202. هر تا عع - طفلا صفا (6): لاو م 3

 رممقتأمم ![مقتصوم هت 5و. 2ومأذ 1934.

 افا/1555 جه همز قهانم: الأ وأمام وقص غن هلع (1.ا/لا, ها: 721-747):

 م. مم: عبمج-894)ز (1.اا/. سن 821-856)

 اظحاشأا (لوقم): اه 036 «؟ 165 0265 3 2تئأ5. ثمم8168 (5.5.0) :

 14-1951.1, ظ
 اظ801ل/ (لاناعو): !اوأ) عم 6617053516165 لاب 2:60 0161-6. مومأو

.1257 

 ا عررمعو عماعامللا ]ع5 عا تالاتاعقان5 55: 66,1185 085 5أ5-

 عأومو 8130081865. 5305 1780 1

 اعالعللو0 (6): اه هوومتفبع الأذوأمم 0و اذ 66 08 لقوال5ق

 هالاأو.(1774-1625). 86ال[0هانأطل 1925.

 اعالا-الا/[ 5155 (ه0:68): ام ؛ةاوهأممأ [؟ ا/همه2أ5 6 8 !انن عالق لهل

 1670 جا 1684 © 13 1050321016 06/3 530:8 سه م1300

, 



 الهمعام-- 10لعمانمو. 1.ا/لأا 1925. 1.ا/اذ|إ 1925 1106 --

.126 

 اعاللا5 (86مويم): -- الوتمهو دمل 2هعءانامعمأك 1مم اطعق 1اس

 معطأا/ ه5. لعئان5كناةهمل 2

 - 156 اذاوصلع تانأ|ل5, ععمصهمتع الاونممب هع. ااا.

 م0 ,١ 0016م طمن 7

 -- 5006 :6116ءالمم5 هم طع لوعازلو هأ طه 08همقم

 طممأةر 511015 اذاقمأ وق. 1. |(. 158.

  القالعق .(ةاطورت- ورب و): طه ووانعممممأ 0 طه 02هطحم

 عممأم أم الصف هأ 5ناعأطمفم طق ااودومأ ! ءومك. ©ةلطل 8

1913 

 -- 116 0105030 ان أ(5 ةصل طم 80هانأعق هأ 02 ةمأقأ 7806

 عمواأواط !لأوأ مل ووأ 8عانأو, 30, 1915, 585: 577-88

 ال2810 (6100): [865 850065 مالطا وادعو لع العدتوو الا/اإ هد

 اا/ا1 16 نأ ؤعاو5 كهمد ''طتؤلممب هأ طه مءامعأمول 8ةماكق'' 6,

 مهي ل.6,.المم طاااعم. ا2 !طاورلور 1934.239-78.

 اناماخلطغا 5 1 ذا (ةضصل16): 18 لانة 5ع 01007306 0305 5 ؟ةم-

 م0115 31/66 !ه5 نأ5وووموعمو عاقصوةن عمو ظولو 1

 المدلطاكلت (6): اه م3عأغ 06 8اووروو هأغ اه مهيعطع اةةلأوم هلل

 ا/ااو وأؤعاع. ظنطاأءققتمم لاب هعمثنع لم 8ةهعطععمطهو نزول

 10:1نان65, 9[(8أ:ع5 عأ 6605 3[3'0أ عمو, ظحبأؤ 1955

 انامل 1 84نل (8مطعم): -- !' تما نأأوم 065 305|6 همم 18 7 نطو

 61 "٠ عممأأقم 08هملقم لان اا/ا ع جان 1ع ةزؤءاو5ذ ©ةطاورعو

 لان !انماؤأو, 1.ا/لاار ص هو 27-26, 2 0- 30 ترص. 1959 319-

.333 

 قف



 -- !ذاوصطالا لقض5 |3 58ءمم0لع ممهأألغ لان اعالا اع قأؤعا6. 2305

.1262 

 زامل عملا (5) ع 5هفالا/ق6عا (لودم): 856واعر0 6015 156 ال*

 01011305 - ا ه5 5ءماياصوعد ةالاأ عمت 65. 86ا/مانأا 051.

 رام ظن ز ملوث انص م1عملقصأ امانأ5 اال.

 رنلمهكاذلو (طاومرع): ٠'0رأهمأ لهصق 13 انا 6 2أل18 30 158]62 ةلل

 اا/ا١ ه هأ جار الالاا| هاؤعاع5. 2305 06.

 انامك افكت قات (امانأ5ذ 06): -- 721165 06 ولا« عأ له 00101576108 ©أ

 صممت ةمأك طلا/عرمو همر ععطةمأ 165 ؟عاوللمم5 لعق نطرح

 ؟زوروك جانوع اهو ممقطعو 06 !'ظكلأوانع 58م16]1601103 كان

 !لامربهم-خوع. 2جقو 1872-5.

 -- | وغ5ز6 06 |3516 06 ©الماأع 5مان5 اه [قور6 01856 5

 06.13 مقتذوم 08 التؤأو30. 31/01. 23:15. 1852-5

 المك501ل/ (طجنأ): -- طاتوامأره لان 60006168 800215 0305 ©

 ا 6ا/خصأ جان ا«الااعم ةأؤعاه. صتن5ق 27

 -- زوامأزو لاي نما عرعق 3ص غهأ5ذ 08ض5 16 !6ا/ة01 تلال

 كلا نه وزؤواو. 5خنو

 -- | وأمزرم لعد عاوطأأ دعم عمتك تأ لان 001116106 8

 لومو !' مكث وابو 82:68:650106 1793-1560. قو 3.

 ااطمضهع (عازمأ ةقمعأا): 1/100 عرق 1 انك ال. 5انا 0 صا ابا م05

 (© وم. اعلا, مم: 447-430) الوالي ال هناك 1924

 الان مانم ع عمان ]ناش 161165 5
 الا حاناعا (سومعأدوالو): 856نط ع عطل عم قالا © 8 لعد عامأ-

| .2101 .5016 06 185 
 الاانل عك (ال): 1ع اهتأمك أر أطه | ال301. 71 1908.

 4ع



ْ 
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 ا
ْ 
 ظ
ْ 
| 
| 
| 
| 
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 الاا1 1172: هتقمانعأ لمه5 ©605اناة. ا م007 1839.
 المهصمحلما (0): ةعاوعأممأ لأ ةووووووز جمر, .8هاموص2 5

 المك18ا/ (لمطم اماطممم): 15ه ظلذو هأ 8 مايأعط 86مانطأا 6. 3

 ٠ الما. 0100. 16
 الانا عت 0: مزو زومبي ومذعروأ زم هج لم2لعقعم 0 عمأ. الأ قص

.19223 

 الانزال (8وطرأعإ لق): -- انكم 5 قخ 0010م
 1610-1604 (5جلأورروع 61 ©|0ا/ه). 5ةماق. 1 8902,

 - ”٠ عامطأ | ووو ممأ ل65 لف قالا[ م5 3 605111570 ما8 50105 © قت« اقلح
 ل معطوموأ | نم, 8ويارع لود 006511505 505 1903, 163-

172 
 ملمعا: كاوأمززوم لاب تورت 6260© كان 700506 02مانأ5 ! هو 5 65

 ماان5 ؟عمانا65. 2 ال6أ. موبزو 1881-2
 ملمطر ملا (ع. ا هو): 7 جينعا 300 5501 اطامانوط اطعم 665.

 © ةطر لوم انمار عوأأز/ 20655. 58.
 602055010 (ا/ون:20وع2 9": 1 عطاعقنن وق0618) © |” عصمأرع 0110-

 مقل, 7 ا/وأ. 2ةناذ 1787-1824.

 . 0م عال: عان[ممعوم 30[1/ةااعن5 أم اصلأو كايرأامو طه 15أط, 161, 5

 17أط هعماتناأ ق5. ا! م0001 109.
 01/610117 (صعصم): 1/5535 مىعط ةمامهوأو ابعد عد 01 ممأ قاناع

 هأ اا/أ11م ةزؤناعذ. 53,5 2

 ممالك (ماوا جمل روز: ام اطعم 02/5 05 لة5015520165. ا ه0

 ممرمق085505: اه هما|وءالود 065 امأو !/اقيأالصو5 مداه أوانا5 قلل
 الا|و وأؤماو, طورأو 1839-15

 ممهمازل (6طةناوو): اه 11601163066, ! ه8 985 6 |ةال5

 11 31/ انا 5جن5 6

 في



 ممظأع (طمطعم): ءلأذأمأ6 لان ©0716 ع اونا. نك 087

 18 ! ا ةقأ 2ةقمنلو 7

 معمل: !انااكعإن ةصل أأ5 مع6ماع. !مه7007 2

 - هلا وأ تهصعأ قصات 0ما6. ا ه7002

 معانا55ا18 لع 8ظهان5485 (6): اه 8ة6وأطنع 065 ©مأأانا ةئأوصك لة

 ٠١ عممزو #0هدحقم. 2 ما. ظجبأو 1902-1105, ٠

 معاللظ 0 5ع (80أ6و): 7 2/عأ خصم لأ 5عمالعمل أم أطف 56

 (1620-1940). طوصبوبم انماانعرةزأل. !/3553ءعطان5وأق 2 |

 طا6 2010: 5ان 13 :هانأق 065 |رلعق5. 5قرن5 2

 ماى نزلا عفان (2ل): أ وأ وأ 6 لان 00017606 06 اه تمعه. 2 وأ.

 طةمأوؤ 1885-1889

 مازلوأل: تأ51هزوو طأما0ه73110ان6 (1918-1515). 23و 29.

 ماطعألا لع (لوقم): ا ه5 678005 همان؟ة015 06 !'طاذلمأنه الأ ا/6758-

 1١ه 5 ايما, طوقو 1953-1948. (ةانمالأ 1!!).

 - (ناا/أ| |5005 ةظضاتوانه5. 2ةنأو 1951

 ممانوان عالاااع: الغصمأعع كا5أمءاوابع عأ نأماو759101ا06 ة5الآ |

 نم 0ع عأ !1ع5 عاةط|155ةو0عصأق طوضصعمأ5 كان اعالقمأ ُ

 :لعمانأ5 |' حم 500 زانذلان' 3 15 ة) لان الا/ا1ع ةأؤوأاع. عال 3ل1 لانا

 11. 065 اافوممأ[مع5 له |٠'ظعومغمأع لمق اصقعأطصألهل5.

 5موراو 3

 ممايب عض ع 205 1 ملل: 51016 زم عمواأ وت 1306 أم اأطع 1 ةثط ءقم-

 انزال. ا 070075 3 1

 مععموعالل (8): انطأ (200556ءأهلا 0عاا3 [عمانططلاا عد لأ 3

 ااا هع الأ. /ةصوجأو 1907 4 |

 طقه 85م111 (1و طق): 20عانا7615 |060115 ممانآ ةعلالاا 3 8

 لان 0م دأ أ قصضاأذرل م هلل 0 أ عما. 8عازلك هانا, 2قماو 1905-1921

 4ع



 ف تيحيتنمست

 ممهومومتأل (علصممل): ١عه5 الامور 165 تطال عقمل ه5 01

 تالقمأ !'أداوحل, 8ةالمانأط 47.

 مماالانالما 585 ما6اناااعه5: ىوعمنعأا 085 طاو101675 5

 6:هأ5و0وو. ظيقاو. ا. 20000. انكالا.

 معال (عةصوعمأو)ر: اه مرماعماامم لأ ماهرة والع 6أ (205انأةأع

 ومو |ه5 ععطقلاود لاب |. 6ا/قحأ وأ لع 8ةطقرأو. 53015. 1899

 ها عملا (ةل): طهعيردعمأل ع طقم. 6652162056 3

 ماو عاطابعقعط (ةممف): 130160505 قةصعقأ 55 تاب الأطقم.

 صورو 8,
 ممقارل50ز1ل (ع.ظرن طم عدباإب نأوأمصحب هأ 0016ه ا!هانوعع أم عمو

 !ةيتلل ا 000713

 5801م 6اامه (الا): 5أمأ 5 :قتصعأ5 0أ قكدأؤأ 300 طع 1/10016-6 1

 310 60 أهل ©8106. قص عاذ عقل 0عمأنو 0أ 01 عمأقلا 5

 0 ةأر,م 7.

 80انا القلم (تاهععممع طهمهل: 1طع ؟اننام زم ععمعط كوم

 , 150109115300 |1161 ل18. 5قمأو انعرق 2

 5010001: ه5 0طةانعمو5 ل'0 هدأ طوبأذ 1953-54

 805551 ( ماعز نقض ه): 1ع ةلذئاسوا !لأذئمدن نأ خاهممو. !مملوم

,1794 

 5م 1 1مه: 00عانا76015 !06لأأ5 6115 قا 'طأونمأمم لع او 6: غعغ جان

 1001/6 8و8. 9 ا/مأ5ؤ. 53م5 1880-1890

 54/ا3/1-3 2١1015 (ل.06): ا 85 /0إل30ءانأ5 8ةواوهو. 8مضس عاهد رض

 5مازل]-طاعقمع (ظهانووذ 0و): لأ وةمزأو 06و ان:ن5عق5, 2ةانماع لال

 انتطقم. 5و 3

 5مل -طصعاعوتع (60001 06): الؤمم0أ85 ةان' "١ ةصطقف5206 6

 ' "مقصعموع ةردان؟نانأو 8أ انا 18ه مردرممرعو لعد ؟ةصعوتو

 . والو ١



 0لويضو اع ا قانقمأ. طقماو 7

 5/11/8008 (طلمانوتل): ٠ "0 عمار ا/ةيعونااع هغ 5 60: سم

 6أ طاوأمأر8 لعع ععطعأإ م5, هةموو 54

 5مالان10 (1/قيتنألا - ١ لأقمنأ لأ ا1/لقضمق 5ةمانأم. لمده 78.

 - | ا/أ18 06أ 00وأ زم 536ععما15 0عواأ 5016أ !؟ةلتؤمأ لهل تأص-

 نانع نومأم تل متاع ءكمونع هوصام. 1 اا - موياع اا/.

 عمطط عالق (ط): [لهانابةااه5 تأ ةموءناوأ من5 ة ا/عمأذو قاب ل6طانأ

 0و ال6١ ةأؤعاور هقطأعتو 0ع5 مقطقأعق. |. 53م5 48.

 5مانا/ م6127 (لووم): --هاوم. 55531 ةانع اع 06أ/610ممممصعمأ ل' نم

 0:3006© انااا م هالعممع 0ع5 0 وأت عك تان ملأأعان لال 66

 وأغعاو. ظوباو 1941

 - 250101556 0'ان6 طأ50ز:8 لع ! انأأأ ع لع 082035. ةا/انه

 065 610065 اذاةصأوانمه5 1934. ما. | .35" .٠/١

 - اهو ةلومانمومأك 1510:0065 06 0325085. 86ا/مانأل

.102 

 -  !مالعماقتم6 ل65 ممصانصعمأ5 ماتكانا صوصؤ لع اه انألاه

 0” ماهم. 8ةابانم لهو عان0ع5 اذاقمصأوانفه5 1931, 25: 55-

114 

 -- |!ما0ملانعاتمد ةن ٠'طاو1 وأنعم لع ٠'0أهمأ الاانكانأ طقم. "ةن5

.1943 

 54/لا/قماطع (ل): 265هامأأمل 06 03035. 23035 5.

 -- لأ ودنمزرو لم لؤرندجاومل عأ ل' ل عطعوق مومو 6.

 5مالمزتال (لوواسو): اق طدياوتأ ةلقومداومأ هان امقالنعألمل
 0606:216 معانا 66 نانأ 80306 اع ت00006/0ع 065 5181-

 هطومصلأدو5د له مممعو هأ ل65 موإلد 6ئةمووق. | غ6 هلأ.

 مورأو 1675. 26 60.1673, 3 9. 0. 1734. 201.
 4ك 1



 دما منال لو 88ال51 0105 (ل3010065): 016110703118 انصاا/عامعا ع

 00م0 6:عع. 3 ا/هأ. 535 23

 50011 (5.8): كاوؤمم/ هأ طه 1840ههرءأؤط عممأتع أص عانا0م6.

 ططأأ30عامطأو ة اممم 1904,

 501058 ([ل3وأ5م): 156 0ةماأاناةكم/ 8ةوزرتع 07 ؟انناعمإزل. 8ةلأل-

 ال06 1933.

 5 ١ ععال لع لعغامأل (2األ.ل.ا/قذص لعم): 26 13 5)نةأ0م 1602/6 5

 5الزإمأ5 01010305 500 أ/ان5انأرموصق. 8رانك5عاو 06.

 كان 1/عالذأا (1/و.ىخ) : 2 انأع 6أ 13 هياأانأع مم ةصاعقتع ق ماعم قال

 ركا/ا1ه ةأّؤعاو, طقناو 34

 51/081105 (الأعما35. 6): امان عم1أ76 065 001165 م01080665 5

 ش 60طؤاناة لع ع ةضعق تان اقانقصأ. قو 51

 5 | 8اطااأ ل6: 1ع 0103من !انءاق5 ث طع معوطؤ. اناطقصو 2

 1 مهطاأذلم (لانلوع. 0.ل.): 8ءالوط ©هضكناوق, لابرأولأ والمص اص طع

.105000597 .2351 

 [عالعأالا ١ (ةقاطع260): الان!730865, 65])00153 ©6أ 8م55ال 85

 الدامر مع نه العمادة, 1659-1592, 5قبأؤو 1959.

 15518 (1.06): 8قعانعأأ 065 ”113ئ165 06 |3 سمع 011003206 06

 اعه طاناودوصعوق5 عانهموغ عن. 5ةمو 1901.10 70.

 100685 (66:3:0): -- |!'ةملطق55306انا امانأ5 9هوطقإلد 8

 مانام عنطأات 1632-1600. 23م5 7.

 -- 65 :عا8أ1هد5 لو او ظوموو جببوع |' عصمأع 01هرمهم لانة 3

 م:عرمأ قمع م0أأ16 لان الالام ةأؤواه. موتو 942,

 18/1 10ل (ة.5ر: 15ه 6هلأامطق ةصل ةطعأ صمص-اا/انواذلل ةالطز 665.

1050070 

 10 (1090): ا ع1565 ل'انان 73:ءاطقتل ال6مأأ تور قلل عمو 85عمعموو



)1553-1556(. 23:15 7 

 ”مال/155 (5زم 7 3/6 5): اهلا هأ ال1105. 000 4

 ان2ال64585111 (!ذ50)| !!ةلاكأ): 132 حوأ 28513103 8031 !انااك

 اموأذ د الابدو5عطوتتدو 0عأ, عوامل 8علاعتفم. !.اءلاان 56

 51. لابأ | هغ 43

 ايمزل معومزرن عا: 1/2161 3انا» ممالأ ان ©0مان5 !صذكءتأمأأ مالا

 مةطاأءومال 2 غرم م3116: 5الاأو لان 50. لق 7

 كيال م" .٠ 1ةق.أر ١| وعول" 11 (لقصق انقسم. لع "مقال الأ

 اك ةمعوت5 لمة عت لان 0قأرم. 1. 43, 44) 7

 اال عزل عب مقا لغرانك 2 ]منن 235 2

 اليمص صعال (ط.8ز: طم هراوأح مقئانلاع م0 أمأاانهصمع 05 0055انأة

 عونوطاأذطروعمأف. طدمباذ

  ال/مكلاعلا (صزن مزو ؟لولعراقملوع أم الأ امم معو عطأعأ جانا أ

 اطرعع لهءطغقعم مهعط 5ؤعالأصو. 8عمالص 109.

 اننا عك (6): ٠؟طاوئمأرع لو اه ظلدتتمم عوالمأتعممع. 5315 1937. 40.

 11/٠ ' عوالمأع ملقط. ش ش

 البارح عإع (مجباز: طم ظلوو هأ طه 08هملقم عطمطأ7 8. ا! 7

 1938. ش
 1/0600 (8.6): هل الأ وغرب هأ طع | 61/301 02010م311]/. اا 7 1205.

 /0الال6 (6): 001م5 06 01011 011017811. 7 /0 905-06 171 .٠
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 ء“ ١4 ءلءإ 740 :ةسدقملا ضرألا ءابآ

 ىتىمأف كال للخا لالل لاخك لثدك

 للإل كش حل" القال لوك ءالالك

 ضرألا  ءايآ) رظنا :ناكسيسنرفلا ءابآلا

 .٠ (ةسدقملا

 :سونبألا 9/4١.

 ٠ ,ا"ه6 188 :يسناس يلراهود ليخآ

 :اوترآلا ١14 .

 4١. ىف : سوغرآ

 . (ةينيطنطسقلا .لوبتطصا) رظنا : ةنائسآلا
 ء75 2174 #7 ءكا ءك١ :يويسآ ,ةيسآ

 لثك فقال فم ىلا" لالش -ا/" الو

 ثا 1 يضل ا ا

 ضف ةضنرب يضلل كلا ةكلا دلملا

 كوم قلم “لا "غ4 سول سوو

 مالال فا" ىققق قدا" لقدأل عل

 ىفك فما" فما ىلع الزم ىمرم#

 .ةا١!5ا فلا قلد لحلف لكل

 ءلاال لز5 ه9 ,9ا“ لح :ىرغصلا ةيسآ:

 4 كك لات خدم اإل الحك

 قنا لكن ضمك فلكا فلا قلل
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 .0517 474 لال ١ : ىطسولا ةيسآ

 :روشأ 7١5.

 .4055 :(رزج) روصآ'
 العد ءالعل ىو :اغأ

 0235984 ءلله8 ءا11/ ا : ةيراشكنالا اغآ

 فحل

 ا

 ؤ
 ظ

0 

 ,الؤ5 الك ١ والنأا تقم قل "هك
 ش 9/4١ 548م :ةيهابسلا اغآ
 .847 :(يروغيرغلا كريرطبلا) كيدفأ

 .؟ا١ :نريئيفآ

 5١. :ولئيوق قآلا

 . 48 :نوغارآ لآ
 7/7 ,751 :رتحب لآ

 .506 :نوميري لآ

 .155 :نوبروب هلآ
 ءالزثإأ حم لالا كالا :فزاخلا لآ

 فلك م
 لاك :ناوضر لآ

 .(ىتب) افيس) ًاضيأ رظنا :57 :اقيس لآ
 للجد كرفت ءللذ؟ا :(يابارط) ةيبرط لآ

 م ىلا لح الفأل للوق للا
 . 151/ :اولاث لآ
 .,/86 : ىلربوك) يلريوكلا لآ

 . 1 :شورال لا

 16١.. :كريكوبلأ لآ
 .161 :اديأملا لآ

 .175 178 :(يشتيدم) ةشتيدم لآ
 ./54 :نعم لآ

 ..51/4 : هينوم لآ

 . 305 2708 :يرامأ

 ."841 :(ركب رايد)دمأ

 ,الالإ "8 :(ةبيرضإ ةيدمآلا

 .5518 : (ةقطنم) رمآ



 .الا"ه ءده؟ :(ةعلق ,نجس) ةعبسلا جاربألا

 2٠١8 :(ينامقعلا ناطلسلا) لوألا ميهاربا

 ,.الا؟ كمال
 ,18 .44 :(مظعألا ردصلا) اشاب ميهاربا

 .الثا
 .844 :يلقئاحلا ميهاربا
 ل في / ميهاربأ

0 

 ., 77 :لوألا كيتمسبأ

 . (لمجلا ًاضيأ رظنا) . 4"/ 45 :لبالا
 .4 :ةلبألا
 , 73١17 :سايإ نبا

 .هال5 :انيس نبا

 .؟357 31141 .ة# ىذا” :نولوط نبا
 . 451/ :ةمطاف نبا

 .لالا“ الالا :يعالقلا نبا
 .11/ :روظنم نبا

 7١4. :(بلح فوص) ركب وبأ
 .مل/5 718 :نامعتلا ةفينح وبأ
 . 7180 519 :حارجلا نب ةديبع وبأ

 .405 ءا/1# 29 :يومحلا ءادفلا وبأ
 717١. :نزاخلا وصنق وبأ
 . 789 :(ريقوب) ريق وبأ
 الربا "96 :(دقن) (ليك وبأ) بلك وسبأ

 .(يدسألا) رظنا . 4" 57١
 . 7١9 :نزاخلا ردان وبأ
 مرر لب# لالا م54 : نزاخلا لفون وبأ

 للفك ءالكا تحد
 . 778 : (جارخلا بحاص) فسوي وبأ
 . (ةجقأ) رظنا :ريغصلا ضيبألا
 ,الالا/ . "8 4١". :ةواثألا
 فلدمك كح ءالال ءال4 :يكرت كارستألا

 لد فث“كدأ قم قال قف

 7 2 ب تل كا

 قو

 لوول 1" لثأ لكأفأ فلام لالا“

 لكم لكم لقمعاهك لمد لكأذأشا

 لكيت بتخفك كما" فالك قالا لالع

 للاب كلأو للك لاداء لهم

 لكك اكو دك اهز؛ لوو لا"

 لاو خدم لكك كما" للملح لالالا

 لكوو "مائى رخل دك ااا

 لما الل لالالا ننكر لأ -ا*هأ/

 قلك قىنأل تنك: تثمخك لثىا/ لخك

 فاؤ مأ٠ذ قالا ق١ قاخ قال

 مؤزا فكا فقك فالف فآكك فكم

 كرز الم تلآكذ فقخخ قفخك فقال

 ىالال ىألك ىالا* تالا لندن ك4

 تككأ كتقا" كراذح تىمذك كمل كالف

 ولالا ولكأ الامل الات ءكللاأت# الكا

 للمأك ءالهو للمقال كلك الا الا

 كللذل كلما للك الالب للكشف الكا

 ىلثحك فلام ىقىلك ىلا للدم للخلف

 . (ةيكرت .يكرت ًاضيأ رظنا) . 845 1١
 م صد مه ه7 !2,١ :ةيقافتا .قافتا

 تك كفك صك فم ىلإ لالش لالال

 لو وضم ل14 ككد كدضش لحال

 نيك للك لماع لكال نككم

 لممدالملا لالا لالا لهزؤ كأم

 لدول دع لوالد 9١و64 كلكا كالا

 لا خا لال تاك الا#" كلذ

 قلأ قدك قدر لدا ثاا كالا

 مكيف فمزإ فؤأل فداك ؛ةه9 5

 للكتكرز تدخأ فخلا هذ 64 02

 للك القال كلما ىالالا للدم لالالا

 مدا

 ,؟4١5 :اكيتأ

 :تيكيتألا 97١.

 19/١. 19197 175 :ةفئاط (سيدقلا) نيتيإ
 ل



 . ماا : سابدلا ثلاثلا سويساناثأ

 84١. :سابدلا عبارلا سويساناثأ
 يحوم ءالدك العم :يرثألا ءراشآلا-رثألا

 44م قدال قدا

 . (سشع ينثالا سلجم) رظنا :(سلجم) رشع ينثالا
 ءلوذ4 ءم# ل494 لح :نرينيثألا ءانيثأ

 .ه54 3دأ

 68١ 647 ل8 117 : يعامستجا .عامتجا.
 ىف" تكل كانا فكح الك كاح
 ءالأإو ءالحأل ىحلدكملإل تقال كفك
 رو ماببإ لللوخ لالمو الا“ للوك

 مالك ىالإ فلم الكم الكف
 لحال ىحم فحل حا

 مالال ماك فكل ع5 : بناجأ-يبنجأ

 فكك فؤؤك فقؤال فالم مانا 4

 تىقفؤ تلك كلك كحال كدحه فالك

 نىكوربدكموس تىفالا يوسع 0(ا15

 ىنوادسروب الم ىكرلم تكم 6“

 الل هدام ءلدح اكقل كحك كرك

 االال الام الالام لالا الاملاك

 ىلا للتو ءالوك للالدال ىالد١ للا

 نكد -لمز ىمك ىعا؟ ىكال ىكف

 قدح لق لقال فحل ىلا" ىلكف

 ./ا/؟ : (سايتارغ) سونيجأ
 .(ةشبحلا) ًاضيأ رظنا . 8٠١4 ءالال4 : شابحألا:
 تلال نى“ ١ هقال :ةلفح .لافتحا

 للاخ الدلال اود كقال ت11

 لعب للعشق للاكل لبلاك ءالاال لاك

 للا ءالذك لاله الزوال لالا للام

 لمع كالت حك ءالث ءالال :راكتحالا

 لترك كلك كالا ككال لكم لكل

 4قه١ 15“ 44١ قالال فلو 4

 ها5 فءم ( ةعؤك ققكد قالك قكك

 الق فقأإل فكن فال فقل مال

 مهمل محك

 للاو ,لث7١ مه للك : ةميركلا راجحألا

 9 فش
 1١5 1١6« :(ينايثعلا ناطلسلا) لوألا دمحأ

 الكا “كمه افغا'ل ءلهو

 ا"ا/ا/ "9/5 :(ينايثعلا ناطلسلا) ثلاثلا دمحأ
008 

 اها“ ال81 , "4 :يدفصلا يدلاخلا دججأ
 .7للد 45

 0/4 :يناجدلا دمحأ

 ءالالال ىالالك ءالالك ءالالا» : جارد دجأ

 .القا

 . 775 : ةمالس دمحأ

 .77/4 71/7 :نيزلا فراع دمحأ

 .714 245 اله :ميركلا دبع تزع دمحأ

 .615 211١ :(مظعألا ردصلا) ىلربوك دمحأ

 . 77/4 : ىنغملا دمحأ
 .488 :(وتالراكس) ةيقدنبلا رمحأ

 .14055 : (رزج) رضخألا

 :(نويريدلا راغصلا ةوخألا) راغصلا ناوخألا

 ملل القل ىالال»

 ."18"#“ :ةسدقملا نويهص لبج ةوخأ

 .(ناكسيسنارفلا) رظنا : ةيناكسيسنرفلا ةوخألا

 ةفح : سكذوثرألا مورلل سدقملا ربقلا ةوخأ

 م
 ءلكهد ىف للف ف٠ 5: يرادإ- ةرادإ

 قاد "اخ لزإل لوم نلالف لكم

 فواد مالو لمرلا# ل" فاح

 فكك فكشف 65845 م58 6

 تدار" فخق فا" الا مالؤفالا

 كلك كام كاكدكإا#"# (تىدو

 ءالؤد كالا تنال تنكح تفا-د»م

 هيا



 مالك كال
 ىلكأل ىلا لهم لأ : يدأ بادآ بدأ

 فلنأال بىلك فلل“ فمع فكل
 .3د8 #34" 3دا-مخك ق4 1[-مخؤد

 844-445 461 :تالحرلا بدأ
 ,الالمه مح فى : ةنردأ

 . (كيتايردألا رحب) رظنا :يكيتايردألا

 :(فيرشلا) يسيردإلا 5١ 27358 1١7.

 ,.5484 2١/5 :(روثرا) زدراودإ

 2647 دال لالق كا/4 :نرويبزوأ راد

 .9:7 445 51ه : كوكوب راودإ

 . 159 :(ةرتلكنا كلم) عبارلا راودإ

 ١1/١. :(دروللا) روميسس راوذإ

 . 49ه ه١ كى“ :(ةفروأ ءاهّزلا) ةسيدإ
 . 179 :ناجيبرنأ

 . 70١ :ةماث نذأ
 .51/17 :(مسر) سئاتكلاب نذألا

 11/9 : (ةدئالوه ًاضيأ رظنا) ةضفخنملا ىضارألا
 1465١ ف4فؤلمل) ققث*“" للاكل لمح ل

 تق فلز فلأل فقر" فقكح لك“
 2305 3 244 :ينوقرأ .نوغرأ .نوغارأ

 هدف
 .407 401 :(قرشتسم) سوئيبرأ
 ءال».١ .ها#» :ةيسكذوثرألا .سكذوثرألا

 فلكل فلل ىلك الالب ءالالث

 للف فلك فخ
 . 404 : 1/4 : (يزيلكنإ ليمع) زدراودإ روثرأ
 717 4/8 4١. :يناوجرأ ,ناوجرأ
 فك قف قا كح :(ةجإ رحب) ليبخرأ

 إلا لكل ل كلل لكل
 نا" لل 7 قلل ىقدأل حل سدا“
 ق6 لكك

 .ؤ04 74 917 :ىم) ندرألا
1 
 ىتلح ثرك فما ,همح :نرسلا) زرالا

 .لقأك فثال فلا لللشه للك
 فالحق ىكال ء4]” ءللالا ءللال٠ :ةيلاسرإ

 لذا فال" ىفكخ ىلفعفم ىاك

 .445 : يبلحلا يركش ناسرأ

 قف قال فا" ىح مى ءاله : ةيطارقتسرأ

 ا

 ./844 : (بيكش) نالسرأ

 .(شورق يدسألا) رظنا :شورق ينالسرأ
 ,9/46 .لكا"و :(ةبتكم .فيشرأ) لائسرألا

 ./88-ا/41/ : تيدئمشرألا

 هل ل4 ءلدد ىو لك :فيشرأ

 توون ده ل16 ل117 لك له

 ىحف» فرم شوج .ا"الا" لكلا الك

 مقال كلك
 . 4 : يسنرفلا يرحبلا فيشرألا
 لوك ءكلد١ ا ىك 21١ :ةيقدتبلا فيشرأ

 , ةا/ة

 21٠٠١ 295 : (انيف) يروطاربمالا تيبلا فيشرأ

 . م

 .177 :زوغار فيشرأ

 . 7817 :توريب ةيلصنق فيشرأ
 . 7١8 : (ةونج) ةيراتونلا فيشرأ
 +141 .11/ : ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو فيشرأ

 لقال منال ل53 لت ا
 .88/4 :ةيسورلا ةيجراخلا ةرازو فيشرأ
 ل39 لاك .ى» ل"ه :ةسدقملا ضرألا

 القوم ىكقال ككل كحال كزك ككا"
 ةرضرطا ل سلا ري تضل

 محك فالإ كال لوا" و1-8
 الما الالب الالات لالا" لالالا ككل

 للؤال-زل4م القا ءاللح ءالمال ءالذك
 ىلح لدأك فعال لكك ىلع ىلنل
 للحل فقال ىإفو مال -مل#" ىلا؟
 لل" قدك ىلكا" فلك
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 :كلجناكرأ 1١" +459.

 .901 :(راثآلا ملع) ايجولويكرأل
 .485؟ :ادامرألا

 155.٠١8 "9 : ينيمرألا ,ينمرألا ,نمرألا

 لدخن لالا تاق تدل لالا لكم

 17٠١ .ثمهأ لن هع "كه "اال للا

 لقتكك قكأا' .ئكش4 قده 2478-4127"

 تونا تالا فكل فأل مار فل

 ءلماأ ىالو .الالال التو .الدرلل "كه

 ىلالل ىاكا' فاك و ىم5١0 للمال -المع

 .ققمع ىالا" ىقال ىقأا فلل ل64

 :ىرغصلا ةينيمرأ 49. 82/8 5٠ 5١.

 .؟ه١ :(ناخ) رمدزأ

 قدم لود مله كم5 كدك :ريسزأ
 للك لالا للا ءاخكا للا خم

 ك١ 175.411 كال قدا ثا ل*هم

 فاق فاغ فال .ئا/* قكأخ قك؟

 تكمل كأ؟ كتداأل فخد مسكلا هك"

 كللأ ككل تكقورا كأ؟ا' كا*ه ول

 ى4قألذ ع ىفحأ الم ىعهك ىآكق ىالالال

 .9 ١8 مآل

 235 2.78 5١ :نابسالا .ينابسا .ةينابسا

 قال ملأ له طلال لالا للا لثا -ك

 قمل لمح لمن ك1 ل" للف
 لالخ لاله -١1ا/ا#“ كاع ءلكك كلاك#

 انها بنفسض هلكمقك-لمك لم" كتمع

 للم لكلوك لثلو .لثمك لهم لككك

 4دال قدك .كد ١ اال اكلم للقال

 #46 قشا قه٠ ؛غ454 .5"ال لل

 1مل" ننالا ءككش 2قا* كك 08

 ء4قك فام املك ؛١5/8 قالك قاله

 فدق فدا" 4355 4358 فاك

 فالك فلم فلال قلع فليسفتل
 للام كلا كق#م هر" فخ فال

 للا المو الكل ااا" اله" لدا
 للك لكل فلم ىلا" ضنقسملال
 قلك قلد فلكال ىللك ىو

 ,الكم الكف ءالكل ءا”دإ/ :ةيراتبسالا
 .(ةجقأ) رظنا :ريبسالا
 .قمدال ياك 55 :تارابختسالا

 رظنا : ةيجيتارتسالا . يجيتارتسالا

 . (يجيتارتس)
 :ناخارتسأ 31١.

 . 604 : ينيلرتسإ

 .مله8 ءالا#ا 1١5. :نوقرشتسملا .قارشتسالا

 لنإل لنك ل" لحال
 3١ 41ه 1١١. 9: ةيرامعتسالا ءرابعتسالا

 قالك قفقزك للا سد كا كا
 الأ ىآلا" ىلكك لكل ءاله؟ كل
 65 قلع لللال فدك فكك

 .8885 :رودازافتسا
 442 كعك : (لصنق) ليتسا

 .4117 :يواردشلا قحسإ

 .884 :يفيل ايرول قحسإ
 887-114 111941 :(دقن) يدسألا

 فلل ملم لخلل لقال وال لنك
 ءلدال فه ءىلح كه :ىرسألا ءرسألا

 وج الالم للا لل كلهه لل“
 الا ىالع تكلال فقال فقال ءقدال

 ىلا يحل الزم كم* كحل كاله
 ش 440 الف

 ءاله؛ تحك كالت كالس-554 :ةرسألا
 ءالكأ

 .1841/ : (ريمألا) نافطسأ
 . (نافطسأ ينبيودلا) رظنا : يبيودلا نافطسأ
 قال فك قلن اك الل كا" :لوطسأ

 هلو لت لل لااا لحال الك

 لك لمكة أ لكم لقثا* لغل

 ١ه



 ءللخ تنم كالا لكم لكك لكأ

 255١ "عم لالالا لالإ ىلع كف

 «ةك4م ءئ؛ؤ5 قأ؛ه قاأإأ ئمحف ئدم

 ءلاثك فاللل فاز فاك فاق فا

 .11 5 قا'؟

 .878 2405 4٠١7 :روصنم دعسأ

 5 : جاديفسأ

 2.4١ 44. ٠٠١ لأ"ا9 :ةيفقسأ .هفقسأ

 فأول ل لل اخ

 ءلقأ ءالكح ءالثك ءالالو ءالارإ»# .ابالا

 لل فلك لىلق لىفاكم ىلا," محال

 لقلعة ق٠ فخأل لفحك فم" ىكأ

 «ء54١ ءكا94 ء18 3٠٠١ :سكإ فقسأ

 ةففق

 .44 :يدوملاسب فقسأ
 7١١. :(كولئوم) سنالاف فقسأ

 ءل"5 ا" لا ىم# لىث١ :ةلكسألا

 هلام كلكم لكك كلك#ب للهم لو

 اور لوأل لوز الل ىلع امم#»#

 ممل كالا كالا ككل اللد

 قثاأا "الخدم لوال-"4م لكؤل

 للككم للا لالا لالا خامل ل"اك

 اللا "هاك مإ] لولا

 24١١ ,"وىلث-"خ5ك لالخ لاثال# لالالا

 "ثا فق؟5ةح ق1” هقكدإزل نكد5 55

 «ءكفذهم فاك .قاأال١ قكت 45٠ "تك

 «هدؤ؟-غ؛ةذؤ4 لقأتك قأه قأأال أت

 م55 فاآا فكل فقال فلك فلا"

 مهر فوك-هم0٠ مهئ؟-ها“ثمه بآل

 هالك فالا فكل فكاكا 4

 ةهوؤ7-5 44 ماممه-هرا

 كلك كل“ تالا-كأ5 كا#*-هن

 تكلم يمك ىمال كفا تىؤرعكلمل
 تككأك أخا توح-5ملك تالة

 ءالاك ءاللو ءالا]-الد5 ءاللح كحال

 3م رظ فرخ فر 4 لا دححشلا فرح

 لقوم للكل ءالها-الث5 ءلالك١ لساعذ

 ياله ىالال ىلا؟ ءالقك ءللكك

 .أث ١] ؟بقلل»١ قءه-ةتيا#

 4٠ : نابلألا كب ردنكسا

 .485 : (قيفوت) ردنكسا

 .؟”؟١2 :ينودقملا ردنكسالا

 /7وهد- الل منك ها :نوردنكسالا

 لو لكان ارم د4 كدر لما

 لوو لللثو للالت للك للا الا“

 ه5١55 قداأ نخفف نالا الو للا

 ه1“ نال كاكا كحال حم

 فاه فل١ فدق قدا عما 45د

 كنا" فرؤزحك فرقا فقاأ فام فاك

 كلش" كالال لكالع ككل تمعال للحو

 هلع لال" الا ١ الا“ ندا" كك

 قير ىلمف فمك ىلع لنك
 ؛غ554 #25 قال ل"و لا”5 لا ث١ :ةيردنكسالا

 ل4178 قآك تكمل لكك كه هقد-هال

 لك" لما لعهد لوك ك4 ل"

 دك لدع كدا كمه كالك ككال

 "ل للك للك لكلا .[1"ه لاك

 55١«. قد١٠ للكذكك لالا لخدمه للمال

 467" .4قها «:555 24ق5ال 45" 2553"

 «هم5 فالال فاله فال فقد 484

 للككأش كك" ءكأل١ ف4 فخم قه

 م17 ءالالظ

 ةيفانيدنكسا : ١.

 ١. :نوملسم .ملسم « يمالسا مالسا

 فق فا قك قال كا 1-5

 لك وحسإلال الو لاك موسمال
 لعزل لدغ فك لذ قف“" ء ىأآ فك

 لككضف لكك فلا فلنا لككك لا
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 ءلورورجحتلذك تكمم-حامم كالت لالا

 لاك نالاد الدال للك للا

 كلو نلكللا لكلا ناكل ١+9 كلام

 مع آالم نكالا" نكك5 ,؟هرز- هن

 ةورفي# راض شفي برشا ترحل 0 اا

 لكأ تل لد اخهأل لخهو “اع

 ققهع 555 ئغ455 .ئاا/ 2و4 ام“

 ؛ءهار قلل لك" 5كهؤ كنه 45

 ككن تلك فقالا -هكذزي فمنك 4

 كمون تملك كالا ىكأك كش د51“

 اللا 7-لا ١ ءالدأل ءالدأ ىكشحتف كذا“

 لالالا ىالالؤ ءالا؟: الكا كالا مالم

 ءالكال ال" الد الاخ الا“:

 الالو لالالا ءالكأ ءالاثال للك كلوت

 ءالاو لذا" للك ات اال ءالالك

 للك" ىلا" ىفلنت ضضفندأ ىلع" ىعأ

 فقال فما" -مغال ملأ -ماخا ىو

 لملاك فمالم-مالع فكم ىلعف

 بللاكك فقكف لكل ىف فال -لملك

 لفلم قاث ىال'؟'فقىلا

 .(حالس) رظنا :ةحلسألا

 ءكلكف كقال كفك فك قم : (لداعر ليعامسأ

1" . 

 561١. :ةيرانلا مهسألا

 85٠١. :ساحنلا ناتيسأ

 .؟١51 :ةيرانلا تاراشإلا

 448 كف "1-5" : ليبشا «ةيليبشا

 , ةرمثا/ مال

 .(فيرش) رظنا :فارشألا

 كلك مح لالا لالا لالا :يفرشألا

 5156 فرا' فالال مالو

 .م5 :ةردوقشا

 .815 .هه١ :(دوهيلا) ةيزاتكشألا

 . (يلقلا)و (نائشلا) رظنا :نانشألا

 .الابأ كهف "هال - "هم : لبطصا

 نالت كلك كام" ءكاه١ ل6١ :لوبنطصا

 ه5 0-ههك صدا هسئ14 مؤ" م45

 تمك تحمل كت" تكلل نر" عكا

 لح للك الما لالا لنقل

 مالم فمكحلمو لقا فلك لال

 .3514 ىلقأل فخفت فمع ىلا

 .قا17 .ق59 لاكا١١ ه» :ناهفصأ

 41١. 241 :يروألا ينيدلا حالصإلا

 . (يدسألا) رظنا : (دقن) ينالصألا

 .8417 :ةنضأ

 بابش) ًاضيأ رظنا .778-70 :ةغللا لافطأ
 . (ةغللا نايتف)و (ةغللا

 . 488 :(يريرح شايق) سلطألا
 . 57١ :(سيياقم) لاوطألا

 . 550/ :زازعإ

 ءالكال ءال44 ءالك» ءالا1 ت45 :نايعألا

 . (نانويلا) رظنا : قيرغإلا

 . 99 :(روطاربمإلا) سطسفأ
 .844 :ينايرسلا ناجيخأ سويطانغإ

 .4811* : الويولود سويطانغإ

 444 : يعوسيلا نوسيلك سويطانغإ

 0337 لال اال لام : (ةبيرض) يرافألا

 كأكأ تكحح

 . 4457“ : (ةلاحرلا) راغافأ

 .؟4 :ةيمافأ

 .4858 274 ,*ه :ةيرافألا

 84١. :يزقاسلا سوميتفأ

 1١. 7١ 5١« :نويقيرفأ ,يقيرفأ ,ةيقيرفأ

 الك اكل لا ل“ رخل لوا وللا

 لقا لاك ءككأ ءلدك ىلع ىلإ

 يي نضل ف ا

 .الن9؟ فوق فو

 3م



 برغملا)و (ةيقيرفأ يلامش) رظنا :ةيلامشلا ةيقيرفأ
 .(يبرعلا

 :(ىغولوتلا» سوسيزفإ 211١ 7١7 .
 منت نيو وك "الع لهم :سالفإ

 الحال يري ت؛ك”5 كلف تكلم كلك

 ,8817 :نوينيفأ
 .ال1؟ :نويفألا
 .451/ :(نزو) ةقأ
 ل 0 ل :يداصتقا  داصتقا

 ىف و نلألا ىلإ ىو للوسالا#
 ىك ىفعق ىلا ىف للم للك للا*-<4

 للالز كلذ لله كلك كلا" ىح
 ١1 لل7ادأل لحأل كحال لكال لوز كاك

 اى لااا لىالمم للا كككك

 ىوعو لالالا لظدك لثد1 لاك 25

 الو لما" للك "1مل: 38

 قلقا قالا فلم "نفك "ن5 تقال

 عقم فالك قكل فقكال قك5 5519

 فور فدال فدا ققرذ ىذا

 نيك فكأف فقا فالك فالال 65

 لما ىقكا المك للود ءالاه لككف

 يالا لكل ىكال ىكأ ىفال ىف

 قلع لقال ىللك ىلالا/ ىلال؟ لالا

 .1؛ 5 .فل؛ فاك عقلا

 لطب لحل فك م ملك :(ريبسا) ةجقأ
 نوم نور دنوتا لوك لل لاا
 للحب لللق قالا ىكأل فدل لك

 ء١٠/ بف .47 #4 :يعاطقإ .عاطقإ
 .ُهكك ف3ثنلمم

 ىلا م-مالا ىلك5 474 :تايلقألا ,ةيلقألا
 .مقخا ىلا

 .ا/ا/؟ :سماخلا سميلقإ
 71 999 :نوناقلا ةيميلقإ

 .(شابف) رظنا ,ةشمقألا
 . (دركلا) رظنا :داركألا

 .دروفسكوأ - روفسكأ
 ءالال# ءالالا :يكريلكإلا ءسوريلكإلا

 لوادر وك ىكفك كال لكم
 .1 :١ قفل" ىلا" للا ىف؛©ه ع5

 .ا/ا/7 : نيتيكألا

 :اكنرفالأ 441١.

 .54 : ينيسورومونابلأ
 .9١4ل ققح ق٠ :ةينابلأ
 ١16١. :(لآ) كريكوبلأ
 .075 :ريبسورب ود سونيبلأ
 سوو ا لسلك الاله :مزتلملا ,مازتلالا

 هذا 2عاا/ لالالا" لكك

 ,١7ا 0115 :(سوسيزفأ) وغولوتلأ
 ,"الال مسبب :(بهذلا) نوطلأ .نوتلأ
 ماا :(تاكودلا) كيدينف ونوطلأ
 .7ا/4 :راكم نوتلأ

 .*/ :(ليزيق) نيتلأ
 4ه4 دو لا"١٠ ,*١م :(نوج) دردلإ

 45 ت4
 7/١5. :ةيضايرلا باعلألا

 . 7٠ :(يطنزيبلا روطاربمالا) لوألا سيسكلأ
 . 7١ :(يطنزيبلا روطاربمالا) ثلاثلا سيسكلأ
 ,ا/الإلا سا :ساملألا
 ا للك دل سو :ناملألا ,يناملأ ةيناملأ

 الل ل15 كه كحال ككفت كقمح
 فلؤ قكف فقول 444 2.447" لكلا"
 فدك ىحكا لالا ياله دك ءالال»

 .له١ :(لآ اديالأ
 .477 :(رام) سايلا

 . 71460744 :رطم بيدأ سايلا
 .84114 :(اموت) نايلا

 همك



 لس ا ل ع ل

 .179 :(بألا) رونايلإ

 ء11/ة- #11 .141/ : (ةرتلكنإ ةكلم) ثيبازيلإ

 .ةهنال قكأف كتم

 8٠١. :(رام) عاشيلأ

 .447 217“ :(ىناف وتسيرك) يترغيلأ

 . 475 47ه 9/7 : (تناقّيلأ) تناكيلأ

 . (يرامآ) رظنأ : يرامأ

 7١١. 0151 :(رصم نوعرف) سيزامأ «سيسامأ
 1١ :(ةيحيسملاو ةسلسملا) ةسدقملا نكامألا

 الق ءالك فر إل لع كك لا#

 لكك" لكن كمال لفك لام لكلا

 علا لعلب لسع كلم لكل لكم

 المل ءالالا الكم ءالكأل لله هدأ

 0 لا الا

 لع نىك ىكأآ فلك فنمل

 .11؟ فلأ] قفدؤذ فقل فقال

 ىلع 417-244 ,"7-4ه :نويفلامأ ,يفلامأ

 .القؤ لارا

 . 737 :(لابج) سونامألا

 279 كال ١15-8 :ةيروطاربما .روطاربما

 ماسالا ءالال للا" كال ع1 »جل

 ءكدال لبق اقلدألك .لقمعفع لأ ىف

 ءللدسلام للك سلا## للزدللح

 كك ساب ثا 44 7 ف

 ءامث لما لهن كال ال46 لا

 ءلالم ءكككف كل تق علت كمال لهم

 ءكقكلف كتكم ك“كحال كره قالك الأ

 الم كلك زلزال لاس للا

 للا سا لوألا سلو سورا نسلم

 قل فدك فيم فكك فقلال "م

 لق ءالذك الا" كالا فوك م5

44 

 . (ةيطئزيبلا) رظنا : ةيطئزيبلا ةيروطاربمالا

 ةينمرحلا) رظنا :ةسدقملا ةيئمرجلا ةيروطاربمالا
 .(ةسدقملا

 ادم ث4 الا“ : ةينايثعلا ةيروطاريمالا

 قال للده الدال فكحخك# قفآإ

 ءككد-ح خام كلك لا#" لااإ-1

 لل" ملكؤف ءلكأال للالك لالا

 الكت اشد اما لك”:

 5١81 ءلاطقم ياكم لالك كالا الو

 للا" ا ىثإو ىااله ىللاا نلسدك

 “إو "كك "خ4 "مخه

 كا ”واإ "موك ل"خهو "ها "عال

 الم خخ لاا الا دال مالآ

 ؛:1 17“ كاك ءاخذ1 ."*ة1 للكت1؛ لكلا

 ق5 فقه 457 قا" 4ك 584

 ءقأأ ءائذقخ ءئمده فذ قالا 117

 فلق ملال فل ضدك فدؤ 467“

 ككل هكش»ع 24480055 قفا'ك فقأأ

 ءالف» .المق الالف الالم تكلل" تكلا

 لدا فكك لتع فكال لفلم ىلكا

 ىلكأ لكلا لكم فقم لمأ ىف“

 351١5. فالك قاله

 /١17. :ةيلايريمأ

 كامل ءلا؟ للا" لد :ممألا .ةمألا

 كدي

 لا ل ا ا شر اا ل ثادحا

 هالك كذا ,تلالك لكم كال +4

 لك ككل لدا د١ لقحك كحح

 . كذا ءلثك ءك؟اك5 لا5 75 ل15 كم

 ترم الك لالا للك تهز ؟هال

 ككل لد كلم لاؤإل للود لأ

 لاا اللا لخلال لنه لاا" لع 4

 قدا لو ,7كال تا“ مر ل*مالا

 ق"؟2قافذ قاك قاه .؛ا١ .ئ؛١٠مل

 قال ن5" ص٠ ىلا لاك 4

 فاق قكك ةأ15١ فقخا" ء؛ذخ 45



 فكي فدك صقم فان منه فاو

 ,هؤال-هؤ؟ فؤك فرغ فالاط فكك

 كلت تا" تح" كحال كحد قذه4

 تكالدحالا ىياددك؟ك؟ كالح كلم

 تقال[ 3579" /كأأ ملح كلك تكمله

 ة1 32 4 اى ا كل

 الكا ءالكا ءالكو .الاال الا ا/ الا

 الما ءالكأ للشهع لو ة- ال ال لع

 ىلا لاا دلال ىحم الثا ءكلمقال

 .أ١١ 7 ىففؤأ ملالال

 . (دبع) ًاضيأ رظنا .74 ءالا“م : ءامإ هم
 :غ48 غ4 ١ 3م الا #1 :تازايتما «زايتما

 ىف كتم فال فال ف٠ 59 .قال

 ىفىحفك فك ىلا" ىلا للف لالا ءال»

 نىك الدال نلدبع فك قيقا

 تادلة لك: ض١" كلل لك

 لم سلللا لال له ل4

 كقاأل لأذ لوا ١5١- لك *م- ١ ا*ه

 لكالسإا؟4 لكال لمؤ-انوإ)

 كمح كمال لم١ نالم-لالك لالا

 نو لد لول س1 مذا لاا

 ءللآ ءاآللو الدال لكدت5 45

 فرط 1 شتا لا ا

 لنرو لقأف را" نالألا" ناكوأل كال"

 اور لما نوال عم ىلككال لككأ

 ورب لنوم لالا لالالا لالا للاكل

 قفكتحل؟1 ١15 قم" ق5 24755 5 "17

 ف[ ه5 6

 مه؟_همك فيد" فوز مك -هاكا؟

 نو تنل فؤحا فؤا .فالا فكأف

 ولا كوإلإل كالت تكا" كلأ كعك

 ىحم تؤم لقا" كف كالت كالا

 ىو كالو كالا" كالا ىكحكح ككك

 الوم ولالا الاخوا ىالالال ىلا ١ اكمححلا#

 م4 06

884 

 كلك الما ءالالال ءالالك الكا ءالؤو

 فلك ىلع" لحال لوك الملف الزم

 .ث١1" فلع فخع الا ىلآلا

 . 7١19 :(يقوقح) نوترمإ
 م١ كالا ءالا# ل7 1١ :يكيرمأ  اكيرمأ

 لاك لول لدا احح كحال فل
 قكل قالا فكح قزم لمه لمع

 لو ءالاال دالك ها“ مالا" كلك

 .للك فلا ىك١ فعأ
 فلخ فقال قحأ#" قف١ كمال : مادرتسمأ

 للتك' كأأل كالا فؤك فؤه 2295

 464 ككل
 ٠١١. : (يقدنب دئاق) ومإ

 :نويومألا 4١.

 7١ :برعلا ريمأ
 . 77١ :نينمؤملا ريمأ
 و٠ "هو لاله 15٠١ :ةيلاريمأ  لاريمأ

 تكل تككع كدا ىرال سؤ" 245

 .9١ا0 0.145 114501140 :يروخ ليمإ
 ,7/4© :كرمجلا نيمأ

 .884 : (باتك) ليجانألا

 ."و19 419 27١ :لوضانألا

 تكلل تلم تلال يدم فوك :باختنالا

 ا
 ./للع فلك تحك 3184 :ليجنالا
 .8814 : ينايرسلا ناجيخأ سواردنأ
 .847 :(نايرسلا كرطب) هردنأ
 1١١", :وريغافان هردئأ

 . #1 : (ةرسأ) ايردنأ

 .ا9١١ 01414 :ايرود ايردنأ
 . 4509 :سلدنألا

 فقم ىحا :(مسيئاموفا) (ةكرحلا) ةيناسنالا

“0# 
 فا ى4قمسو) نمسا"( لو للا" : ةيكاطنأ



 قنا لن دل كأال لكك الاخ مك
 ىلإ» الالم .الالا* العش للك 16#

604 

 :ةيلاطنأ 4١ .

 ©5٠. : (ةرسأ) ناوطنأ
 51:5 :هيدئاتيب ناوطنأ
 .519/؟ : هيديد ناوطتأ

 . ١184 :نوكنر ناوطنأ
 . 084 :اتربيلود ناوطتأ
 .159 :(يزيلكنا حالم) ينوطنأ
 ءااله ء)ا/1 187٠. ,الال : نوسنكنيج ينوطنأ

 لغد" كلكم

 . 42١ :ونيداغارب وينوطنأ
 . 484 :ويراربنيب وينوطنأ

 4٠١. : يناينتسج وينوطنأ
 . 7/46 : (جاحلا) رولغنأ

 . 48 :(سوكيف) مورولغنأ
 2540 57ه 59١ :(بهلذملا) يناكيلفنألا
00 

 4١. :(فقسألا) فلوغنإ

 . (اوفاسود زيول) رظناو ١7 :(ةقود) ميلوغنأ
 ءامال ءلالا# لالا ءالا' :(بريوتنأ) سرفنأ

 . 445 428 4غ

 275ا 1١ 1١5., :ةيراشكنإ ,يراشكنإ

 لول لخلل للا لخلن قو كدح

 مقخؤ فق" فالك فاخمل ل584 فاك

 اللد لام لل ١ تخفف 05 تلك

 ءالكك ءالكل ىالو» لو
 ء4كا١ .19 214 :يزيلكنا ,نيلكنا .ةرتلكنا

 ىلا ىله .ءالال للك لالا ىه» (عم

 لكلا لثلاأ١ أثندخ فلدكحا ٠ك فت

 لد لاخ لب لكل دلا5١ لك#

 لقهقدلامأ ءلققشك فكقوأل لعتا# لم

 لقد -لتكإل لكم لكأال لعقحك كهال

 لثكوإ لام لكلك الحا" كقك

 لوح ائ5 لاؤ1: 7545-1174

 قالو لالا لاك" لالكع لاكثوأل 145

 نوم لاف؟ كال لروعم لذك الك

 © 01 شلل ركل اضل ثدطلب دلك

 و رلاا ةضدلا راد ضف

 رانج نمت مم لما للام لكشف

 1س باف كحال ل"خثى للكثك

 قام 45-179 فقام اقلك قله

 قوم فقال قفذا" ق7 فالال ك9

 لكأل لكك 4ك5”-ئ١5 428-65

 فلك - 4ك فقل قمذع فالال قكف

 مرر" صدل-»ئةؤ4 فقال 44-0

 ,هأو-هزو فلال فنتق فدال فدو

 ,ةؤو هدو5-هو#" الم فالك 0

 فكل قفهق فدؤز فوك فقاظ فدا

 ناجع ىداأ سخأ" هك١ مخ

 ىنلالتلام لالخ كلم كلا كه

 لفك تلو ل14 :-؟اخه كالتالا

 ملكك ككل "ه1-"©7) .5ك41/

 تفغ يىالم الم كالا“ يالا -كك8

 ,لامدكقإل ىأفم-دكلا# كح ١ -"مخا/

 38422 1 4 266416 ل

 لو ولاا لاو اك لاك: الكا

 للمال للهم للالوؤ لالدأ الك الا"

 لك مح .ءالال» الكا لللكا- اهو

 لفك فمك لما ىكد ىلنكذح فلحخ

 ىالم يىكح-مكم ملكا -لكح لذ

 كك لقا" ىلكا فاك ىحح ىلالو

 نللأد قفنؤ فدايقخنق لقنؤ قرد

 .ةل5 فالف لذا

 ءاكال 2.1١9 44 :نويتوكنألا ءانوكنأ
0 . 

 ل34 78ه : ةحيرف سيئأ
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 .مق45 2414 :ندهإ

 .نويمذلا < ةمذلا لهأ
 .نويمذلا - باتكلا لهأ
 .741/ :(دقن) كولزوتوأ

 .,/58 : عبارلا نيجوأ

 ."91* : (ةئيدم) جئاروأ

 مدل" ل14 :نريبروأ ««يروأ «ةبروأ

 310 لا ةضاكست ضاق ل

 تلدمأو فأل فك فخ فا قرزحلا

 كلل للعم فخ فكحف#ك 4و4

 لس ان احتمل اذهل نق

 مك يولمل فققق ككل لوم لذا

 للك للعلا لكك الكم كمال

 لد لفل لحم ل“لقكل كلزك للك

 ةقفأ فمش قلل حا

 ةيرياشفرل فسرت فشل فحل

 لول لدن لووول لود اال

 تلاللم كلل لالمداالا لوف

 لما دلوأ كذاأل ىووؤ-لكؤوا١ ىلا

 لاا اسس سل

 لس سرس ىنسس) سرب نسلم نسأل

 لل ا ا ةنااا ةع

 ةضيئشسضف ةضحخ دعب دس دست

 لوو لور دنوت للحل للم لكلا

 ءكلال لكل## فدا" "لك

 00 ا ا اا

 لكك ؟قكأ ؛قكاأخ لككع - 85 11

 قلما - 44١ فالم ,2ئا/"-؛55 ءقكمح

 فنا فقم 1446-غ51“" 144١ -غلح

 مك“ فلأال فالك فاك

 هو5 فوه ماج -ةهالا# شحم

 فكأف فكق-هكا“ ىيوأل يد" مما

 هيل

 از وإلا تك تا مر فألال

 نملك ىتفال ىو” -كالال كلذ

 ىالا" كالا تكتل ككد "سك

 يحال تكلا تمؤ-كالل تالت

 فضل يضف دفا ل

 شل ل

 ءالمم ءالم5ك الالة الالب اال ااا

 حد الؤرل كلو هدالب ١ ءالزخ ءالمال
 فلق فل" ىلا فدو ضدك ىحو

 فقكقحلا ا للملا ىوكرحملاال

 فلع  فما-دمك##" ىكلدمعم

 للا 17 يحرم خم

 ."ا/ل4 23118 :(ينايثعلا ناطلسلا) ناخروأ

 .(ةسيدإ) رظنا : ةفروأ
 .".9 “ا” :ناثلروأ

 .7/84 :دياه لييروأ

 .(نزو) رظنا :نازوألا

 هز" فدال كال كال؛ : (راوذإ) نروبزوأ

 3 :نسح نوزوأ

 . 75 18ه :ةيتسوأ
 (ةعاهج) كوكسوألا : ٠١١. 1١4.

 ء454 (444 2404 0356 :غروبسغوأ
 6ك

 .ه44 045 : بوب تسغوأ
 كالا ءكالع ىكا"ا إلا :(نزو) ةيفوأ

 ,الحقح قاله

 لمع ىلالف ىلا :(ةعماج) دروفسكوأ
 فلم قلع فىقفح

 6 : موأ

 .704 هاا لى كال نصر يلزألا

 .ها/ ,.184 : ةيكرافيلوأ ,يكراغيلوأ
 .ا/8 :(دقن) رغنوألا

 .90 :(مظعألا ردصلا) اشاب سايإ
 .(ةيالو) ًاضيأ رظنا 4٠. : (ةيالو) ةلايإ
 . 7١6 : (يكولمملا ناطلسلا) كييأ
 .88 : (يسورلا ريفسلا) يكسنيلاتيإ

 4 ١



 .ةجيإ رحب - ةجيإ

 77 : ةليجنإ

 ,ملها/ : هدئاربإ

 ج7 :(عدقن) اتولوزلا ءاتيلوزيإ ءاتوليزيإ
000 

 .4145 :(ربغ) وكسيإلا

 لو 7٠١ 214 :نويلاطيإ  يلاطيإ .ةيلاطيإ

 قف ل-إ5 )1١-15. ."9-"14 ا '

 للا كال لك تكأ فخ هال ى5

 لاتأ فمما" ءىلا .الال لالت الا

 للا للا لااا ل

 قلمك لمع فكوال نوح لال - ١ *ه

 لحال لعأ اكمال فكالم نلالال لكك

 لمع نما للكل لكك لكلا: 4

 لامع لالا لاك اوال للدوك "4

 ا ظفر ريشي ضر شرب سلا

 4ق514 فأذا للا" قدال "نكح ,لثلا/

 قالا“ لكأ لكك ق5" فد 79؟ 5

 417 484 4مل فقمذك ق١6 .ءا9

 فكأف فكك فكك فالال فلال فندم

 قال ىمتك تكفنخ كوا" كاال فال

 ءالالال ابعت ولاا الام للاآاآ ال١

 ىكحت ىكاأ" لكك ىلفعفك ىلع" للملك

 قد لكك ىفحال فذمل فحاك فم“

4 

 .44 : تروم غيإ

 .185 :(هدئالتوكس) ايسوقيإ

 ءلؤا ءك"5 217٠١ :(ىسسنرف دقن) وكيإ

 قال لارا لكما 0-7 2574#

 لالموك لكمم لنا لمثإ ؟ لدا“ لللدلال

 للم اكمال لوا لما لام نسوا

 215/317 قفقمذا قاله قفقكأت "وال لكك

 ١668٠ هال صار“*ث» مالاب/ فارم ئقإل

 ككأ كآكأا؟ فكأال سفك فهة5 قو"

 لعق الكف للهم اطال لااا كالال
 م14

 .(سدقلا) ًاضيأ رظنا 77١. (سدقلا) ءايليإ
 .884 :سوئيإ.

 .,الا/٠٠ :ثلاثلا ناسونيإ

 .756 : عبارلا ناسونيإ
 | . 7١6 :(نيدلا مجن حلاصلا) بويأ
 اال لال ه4 4١ :نويبويألا ءيويألا

 419 مكخ ااك
 ,7؟ :هيلويأ
 .ينويألا رحبلا < ينويألا
 , 71 :ةينويأ

-_ 

 4 : مهل تيب باي

 .الف4 :(سدقلا) قشمد باب

 لركسل 4 لح كم ل8" :يلاعقا بابلا
 لم سولوا لألال لكحل كلال لك

 قلفؤ فلق6 لع لإ 31م

 لوك دلكا#" /لمرؤعلدك لعؤعلم؟

 ءلذك فتمك لال .كالال لال

 لا اة اللا كلا 155-5٠

 لالا لاوأل للواخ ءلوأل لككك لذا

 ها يا اا ضب ا يل

 فدق فنا قدق ,ىدال للكا5 لقا

 موال -هم# فزؤف فقال مز9 6145

 تكرأأ ىتخد تكاتك كلك تأ" فك

 للف ىعك للتو المال للام لالااا

 ءمىالك فالا ىكم فكك ضفك؟ا فلك

14114 

 .3555 :(بلح) جرفلا باي
 .الؤ؟ :(ىسدقلا) ةمايقلا باي

 . 4417 :بدتملا باب
44 



 . 49/37 : (بجوم) انيملا باب
 ,948 :(سدقلا) افاي باب

 كا فوحمال ,ل5 211 :يوبابلا ءابابلا

 كلمك لكك لاكش ءلا7؟ لحل شال

 2455 كاك كنف لاك /ءالساإوا»

 ءضالم7 الألب الالات اكشخ لكك كالا

 ىلاا-ممالا  ىفنأا" ءالدم لرع

 ىلاكه كا" لفكا فلق فلك-مل#ع

 ىلالكإ ىلع لك ىلاك لكم

 3١ ١-مقل ىالا فيئد-لع١

 .448 :يروميتلا رباب

 .444 2471 :لباب
 .1/1 : (ةبيرض) كاب جاب

 :اوداب #1١" /6717.
 .148 كك" : هاشيداب

 .8174 :(بيبطلا) سوليساراب
 .ةهال4 ١6" :(لآ) ورايراب

 ."54 :(لآ) وغيرابراب
 ءاللخ سمال نرك *"ىل "مح :ةرابلا

 . (نيدم) ًاضيأ رظنا
 . ه51/ : (ناب) وبراب
 .584 :اتربيلود يملتراب

 . 778 :(يقوقحلا) لوتراب

 . هال 2.47 : ينيراتنوك ويمولوتراب
 .84 :وليسرام ويمولوتراب
 .ناملرب < ناملراب

 . توريب < توراب
 . 783 :؟7ا/8 : كورابلا
 .149 2144 « 20 :(بقل) نوراب
 .9 04 505 2891 : (اوسنارف) نوراب

 .هال4 "5 "8 :يئراب

 1 .,505 :(نوج) تيراب

 مما“ 4و11-هزثإ لخوا# "9# :سيراب

 ءالمح لوم ءالزك ىلع تنك فحم

 ,.5: :١ -خقكأ لفهم صحا ىا'خ ىف

 ,هاخا ازاله : (ىيلويج) يغيراب

 مس نمسا نسا( :ناتسيزابلا «رازابلا

 . 459 :(شايق) ثازابلا
 .ا/59 :(سيدقلا) ليساب

 . 758 2554 :(خرؤم) يسورلا يليساب
 ” لض : عيرف' ليساب

 2184 2165 31١1 :ةيوشاب «تاوشاب ءاشاب

 ثلا 4 اي لا ل

 دا الل" تكلا كون والاب لكك

 تراي ركل يف ضض# شلال

 ةضفربب دضحل شاك شتر اكرام

 فاق" فقل فالإ ىقخأ 4كذو لال

 تحك تكمل كفن ىللك'تأن نعل

 13-1417 ءالك؛١ كحفمه ىأف؟ كحل

 فكأل ىا“ه لعد الكت للثكه للدأ

415 

 . 489 :دادغي اشاب
 .4094 :سنوت اشاب
 . 479 :رئازجلا اشاب
 كالال لسور نسوو ل84 :بلح اشاب

9 . 

 . 8 7# : قشمد اشاب

 2598 ؛؟ها/ل نها” :ماشلا سلبارط اشاب

 ,ةالك لثكا ل"هؤ ٠

 ١١١. :برغلا سلبارط اشاب
 للف دل لثدك ءاا ىلع  :ةزغ اشاب

 .م88ا/ ءكلؤال ءلا١ “ع١

 .,7"1٠؟ :سدقلا ةيوشاب

 . 474 , 5اا/ : يشابلا

 41١. : ىيتام) يشاب

 . 451 : نابطاب

 .414 :(ناوج) اتشيطاب .
 .081 23١١ :(ةيقدنب ةرسأ) افاب

14 



00 

2000 

 .715 18" : (ةكرعم) ايقاب
 .419 :(تنوك) نايآلاب
 , 701/ :ايتالاب

 08١. : (رودوئيت) وبلاب
 .847 ؛ 474 : (وريبساغ) يبلاب

 ىو لك "1 لوم لالقأل :ةلاب

 قانا ىآال 755 كا قا" لالالو

 .هلذهو قاف قالع قكأ ؛:4 ىلع أ"

 . 504 :نايتارغود رازاتلاب
 .ه18 :نوريشوم رازاتلاب

 . 17٠١ : (ودوبماك) يرازاتلاب

 :سلاب 26١.

 .؟ا/# 4٠. :ومربلاب

 88٠. : (دروفسكوأ) لويلاب
 :رائيلابلا 4١. ١48.

 ءاؤا١ (1”# :(مجرتم) يويناب «يتوباناب

74 

 .ه51/ :وبراب ناب

 5١7. :(نوريث) ينابلا

 , 73ا/## : سايناب

 . 461 :(خوجلا نم عون) نينابلا
 ش .56 :ونز ىلواي
 .10ا/ :(تزو) دنوابلا

 .1844 “١87 : تايابلا «يابلا

 .العلم كح” : هيدناتب

 . 736 17“ : ءارتبلا

 :لومرتي ١١8.

 ينيلشورتب : 57١ ,

 .ا١؟ :(غبتلا) نوتب

 ةياجب : ١94 1,

 /3١1: 21١8 ءالذ :ةيرحب ,ةراحب ,راحب

 لكك بلهمال لمم للم"-لهوؤأ لكأ

 ءكتم كاكا ءام“*خ لا ل كالا

 دال ل55 م ا" خل لا

 تايلاجلا ”٠/؟

 فأل فدخ 255 50:5 كدا“ ل"

 اللا" ترا" كالخ تيفال فزت شوا"

14 

 ال8 :(يرعلا برغملا) ةيقيرفأ يلاهش ةراحب
 لوم لو دكمل فلكل كرم لحال

 ق5 ككاأ1 كالا ءلالا ءلكت ءلهال

 هدال ,.؛ةذال ئدك ئدأ قدال 4

 .مقالإ فض

 .ال/9 كك :(لآ) رتحب

 945 ءالإ ١“ لا :ريجألا رجحبلا

 قلم ق1115 وتلك لاله كلكم ل5

 .عةهه .58!“" .؛؟ا/

 ل99١١ ,ا/5 "8 : يكيتايردألا رحبلا

 .ةدقحؤترال لا* للل

 ءاللو .ىكف؟ فا 49 م4 :دوسألا رجبلا

 ءتثاا "خ١٠ مضت اك له لعلك

 .هالأ قاض قكا كد 4" 25٠0٠١

 ,7"" لالا لك لا : ةخإ رحب

 :ينويألا رحبلا 294٠9 4١05. |
 27١ :قيطلبلا دالب «(قيطلبلا) كيطلبلا رحب

 3١ قة فكلذح للك ل“ا

 :(يناريتلا) ين هريتلا رحبلا
 ٠١8. :ةيروس رحب

 . 7١ :لامشلا رحب

 . 440 447 :يرعلا رحبلا
 141 لالا .ءالال لالا :نيوزق رحب

 ءآه-؟١9 15 2٠١ :طسوتملا رحبلا

 كا فال هأ ئؤ له لع سوده

 ىىكحلا ىلا حلال لل/وحإلا ىمل

 (١٠ال فقل قفك قف" قلل حك ىم

 هك ا لو

 لم نا نا تناسب

 ككتءل ت8 ل55 ل4 اكل لها

 ا خخ كحال ءقكالال لالا" لالا لم

 د



 اف لثال لل تك" 154 004

 قالك لنلت للا نال ل1: "ك6

 4ك١٠ قثءال قدا خ44 "ذم

 24 ه5 قده فضا 2.444 ةؤ:ا!ل- غ١

 ل34أ41 فقاك-؛ 45 فأذا قفذحخ لاله

 فلك فحم فدك فدك فعال 46

 ,هك5 فوهأإل هاكل-هلو فا" فالك

 الالات الاد الدال للام“ * كاكا فمك

 قلإ؟-عةل١ مك فما لما للقك

 الك

 .488 :نيرحبلا

 ,ا/ل05 1458 .الا/# هال :ايربط ةريحب

 . 2387 .7"ه :روخبلا

 :(باتك) عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب

48 . 

 تمق 1" ك7 لو 14١" :ودبلا

 لما" لعد القال للدم لللا كفل

 ىهكأ 4فا5 2.035 ل17١٠ :نويتءارب ,ةءارب

 للا العشق ىلا" كلكال كلال كا"

 .ىللإل؟ ءالذا ءالقا

 .الا؟ :ليزارلا

 . 481١ : ىينوطنأ) ونيداغارب
 . 8817 : (رييب) وئيداغارب

 .الا١1 :(بورشم) يدنارب

 ةدق للاثا دل كم :ثوارب

 . 4١ : (دشار) يواربلا
 لوو فقا# 3ن١ا/ :(نوملسملا) ربربلا

 لااا سنا كدا للا1؛ لكك

 الهو الهال ى7ا/ :يربرب ,(نمرجلا) ريربلا

 لكك

 14١. :(نيدلا ريخ) اسوربرب
 ىلا الو - ا" :نويلاغتربسلا ,لاسغتربسلا

 لخلف القال لكال فحم فف-لكا

 ىلالم لالخ لالا للامم لدا ل

44 

 لكش كا" لوم لاخمه كحك كمال

 15 لك دو لل"او ل خإا لثداخ كحل

 قكد -ئغهه قدا" ققا-# ع7 . غالال

 ءضلقا" ءلاأ؟ فلأل منا" #3 قككأا

 لاله ىعفعأ لىكفا ىلا لالدا“ للق؟

 القلأ قال لنحكا" ىفا ىلالك

 .ا/5 :دلوترب

 , ل4 :نييزيبلا جرب

 11 :اكع جرب

 .هالا 73١54, :فاشكلا جرب
 .2/8 :اجرب

 ,الالو : (يكولمملا ناطلسلا) يابسرب

 5١" :(خرؤملا) هشمرب

 ىلا لكم .لالا ىو .:8 :ةنولشرب

6" 

 ,5614 كولا“ "11/ : (ناخ) لغربلا

 . 19/7 :(يناطيربلا ريزولا) لغرب

 .548 2514 : (يكولمملا ناطلسلا) قوقرب

 ,.ه54 057 7١١ :يونسكربلا

 .501 فرزال فول) م88 ١) :نالربلا
 5١1١. .804؟ :ستئفوربلا ناملرب

 و16 :نيلرب

 75 لاو :يزيدنرب

 . (ةياعدلا عمجم) رظنا : (عمجم) دنغابوربلا
 لكك فىكأ ىلكأك ىلا" ىلا :ناتستوربلا

 فام لىأف0 6

 :لوكوتوربلا 511١.

 .امال كمدك الا :جورب

 ىلع ءالق لاله ل :(خرؤلا) ليدورب

 عالف قزم قالك ق6 "مل ل١9

 84 . /26١.

 .. 575 :سونيبلأ ريبسورب
 م57 7١١, :يونسكرب .نيسكورب ,ينيسورب

05 



 .1؟8 :(ةصروي) ةصوري

 ءال4 ."## ء14 :نويستقوربللا «سئفوربلا
 لكال ءكلؤر تكالال ل“ ه 4 55

 .ءةالم .غالا/ 62١68 5+4: "خ5: 4

 فود ئمافؤإ قفدوعسودال مدد 0

 ممك فكل 614 ل

 لفك تنم تر مرورهم

 نالت ءاللل ءاللل تحل نال الا

 .ث١11 7 ىف٠م للك

 4“7 "15 817 : (شايقلا نم عون) راكوربلا

 .!ل18 فقرذمل , الم

 . 1١ :(يزيلكنا رجات) سكورب
 .كه4 قال كل" : (الود) رييكورب

 .816 :(سويباف) انورب
 .971' 250١ :سونيرغيريب روتيثري
 .الالا" ىالع فم :ديرلا

 :لوتسيرب ١55.

 .يزيلكنا - ةرتلكنا < يناطيرب - ةيناطيرب
 .2785 2449 :(سلجم) يداغيربلا

 .فيزبود - فيرب
 .144 لدا" حال :ازيفيرب

 . 7738 .70/ : (ود) نوميرب

 .508 :(لآ) نوميرب

 . 4147“ :(ىمالاربج) لويرب

 .695 :نييرب

 ,47 21١4 :(حلص) زتيوراسب

 .149 :(فقسأ) يدوملاسب

 .1494 :ةسابسبلا

 . 441 :(شايقلا نم بوث) ةطسبلا
 35١. فلخ فكأف لكا» :يّرشب

 24154 "ال1" ١79" للا؟ :ةرصبلا

 .شغ م85 404 ؛؛:هم قوه

 .؟١١ ا“ :ةملاطبلا

 . 1617 :ريكألا سرطب
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 .444 ملا1 : كرابم سرطب
 "8 :كساتلا سرطب

 77١. :ةكراطب «قيرطب ,كريرطب ,كرطب

 لملم ءالالا الالم الالات الالا# كالا

 لاق فكن ضفنق فدأ لاللأآ ل4

 لاق فقأخ فيم ملال ىكم ىلاك

 "341١ قعف# فخال

 «ىا/ ء35 :(اهريغو ,ةيملع ,ةيسامولبد) ةثعب

 لملم كالا كاع لكم نل*خا؟ لالا

 موا فاثا ىفل١ ف" ءعه) ل"اع

 ىف"ا فآكا فا' تكعا فق" فكال

 .141ال قد ؤ 59#"

 ء548 كه مخ 2.5 11 :ةيريشبت ةثعب

 ناكل ءالثكإا كرا" تكلا نلا*ك حا

 ىلا" فاال فكا' فلك منا"

 «ىلل7 فضالا" اخ لكم ىي5-84

 القلم قلك فحل“

 . 7١ :(هلإلا) لعب

 للا كو ءله4ك لاا .74 :كبلعب

 ىالكت فمع ءقالش ءكالال 454 ما“:

 .4مك'7

 قال ءالال ىالا" يا“ فا "4 :دادغب

 ثمينا تضف تضل بلش يف

 25085 كف #24 جا“ ن١ عال

 .4454 لفل" كفا .ق١5 44

 211735 قا" 2555 .478 :لاسغب ءلغب

 .4445 ءالا١ ءالا! لككف "5

 5١. :(ةلاحر) يتولوغب
 .7”؟9 :(لهس) عاقبلا

 ./40 : ةجقب

 ,تاث. لسوق لاله :طامسقب

 ' ال45 :شيشقب

 مقبلا : 49١.

 .4984 24١7 كم١ :قجتسلا «؛كيب .كب

 11ه



 .هلك :نيكب

 . (مورلا) رظنا :مورلا دالب
 ل لد نلكهسل ١ ىلا ال :ماسشلا دالب

 ىقحكم ىالدول كلوا ل"ؤساك

 محلا الق .الا/ ىلإ الا“ ءالا

 نللع ثكدعم فخ قكال ىك ١-"47(

 لتقل لكأل لاك 78١ ءكلاكمعلأاو

 لهموم لوو له لل": نك -*

 قلقحم كوك فكالم لال لكك لكح

 فرك شقا للا للا ل

 دو ل, لل "ىلا

 لقحك لما" كالو لالا“ لات - "هال

 ةرظرن شا ا ظل ل ا ل

 لولوأ لنك "وهاك للعود لالا

 هر ضر شا ضل ا نال

 لحال لقد أو ك٠ لخلل لكلو الالف

 ,قو"سك1 ا للاخ نلخا قالال لا

 ىئقدمخ-عغم5 فدع ؤكد) قشخ 1554

 ,ةمهمحؤالاب قالا" دئ55 فتكا" لك"

 رقدا-ع4ة5ك 4-2455 ءءما/

 هاا مالهد-عأ5ك هماردقنك

 مكم فوز هو5ؤ5 ها" ة-ةالد

 ىردا مران فخذك فما فالك -هكك

 لنأ للا ىلا! توك تدا-"44

 لوو الكم الكا الوم للوم-الم"

 ىحأل للك و .الالو ءالالل ىالال اللا"

 ىلإ ىلا ىلا١ ىلال ىفكع

 ىالملمكك ىكل-لمم 24868 -144

 ئىيقكال ىفكم-مكع فحم فلق

 ,.لقاإه فات قلآل-ش415

 .45 47 للا" ىف :ةيبرعلا دالبلا

 .(يرع ,برع) ًاضيأ رظنا
 .راكع - راكع دالب.

 . (ةسنرف) رظنا . ؟١ :لوغلا دالب

 . سراف < سراف دالب
 قالهم ىلم#ب للمرو لود ىك :طالب

 فقال فاخو صيت ىقكأش 45١ "هك

 فخك فقخاأ" صفقخأا فك فقر قلك

 قدرك ىلكا ىللأ للاثك تلك فام

 ,ةا/

 .505 :(لصنق) نالب.

 موز .هزل-همه .مئ١ هاله :ةيدلبلا

5 
 . 4"18 :يلمورلا يابرلب
 ككل ككك كك4يف فككا كهو :صلبلا

 لال كلك لل كالم كابال كدا

 لاكأل لكم لا ل كهرل ماا لنعف

 ق5 "195 ل“ ىك فلممل "كمل

 تنال فخك فققخأ فقخأث 21: 758-غ23؟

 تككأ تكلا كلم تل" كا ككل

 لكل ىحأ كالو كالم ىكال كعمل

 م/م التل لكك ءالكع لو

 .كيطلبلا رحب -:قيطلبلا دالب ,كيطلبلا
 7/4 :دارغلب

 قلعت فرك فحو "94 1171١ :ناقلبلا
 7/١1 : (ةبعل) ودرايلبلا

 ءالا١ ء)1م49 0١4١ :سازورود هيسيلب.
 لال فام لللا لاول ا5 كلا

 اللا ءالاال لد ك1 ؟

 :سونيلب 7١ .

 قلو للالا نحل امك تكه2 :ٌنسبلا
 ال١ ناقؤ ءالاا" قمحا

 . 5م :ناوجنبلا

 06+ : (ريفس) رادئب

 , هال :وتوناس يتدئب .

 43م . (ًاضيأ تاكودلا رظنا) :(دقن) يقدشي
 ليكن ليز قحتخإل قف لاك فعاد

 , عملو نملك لخهك لم
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 ال4 27٠١ 15 : ةقدانبلا ءيقدتب .ةيقدنبلا

 ىنملكإ هودفا# قمن له

 للتكؤعلاال لاه-م5 ىلا لالالالا

 لوأل لهن اول نككع ل "دبا ا

 ضمك فلم" لوم لكاك-١ه4 له#

 لادا 7-1 ل9 "دامخم

 78-01 0 ف 278

 كولا لالالا كك الك5 7" هزل

 نىوودلوا لمادا والو كلالال
 نسلم نسرلو نسور سوا نسر اوال
 ىللوالل  ل”وكصا "املا 4*0

 لالا للك ل" خدك

 الل "ىلا" "ىلا ىاالا/ب  لالو

 8 451-48 4١ ه-8وؤ١

 مك“ ,4هؤ-:غ١ 2-5

 فا م- غلا" .:!لة- عال" ,5-454 ل

 مامؤ-هوزإ#: فاا-دهوو فدا" قنث

 م" -هالم ماك ةنافوا

 ,همم-هؤك مع فس ل

 مقر" فقخد فؤزي-هرمل١ .ةهالم-هكف

 ءكلأد كتكدراإ كعاأ صقمم فقال

 ىوودلالا ,؟ا؟/ل-كلت6 كاال-كا#+

 تالا ىكأذ ككآك كمفذ تما" كت؟'

 للم اللمو تكتل ؟-حدرطلل كرو "18

 لااا الاه -ا/الال الاكل الكاك

 الكا ,الك ١ الهو الو للا" ماا

 ءالقك للقكع ءاللثح ءكالملال كلوا

 معه

 . ىلنالك ىلا“ ىضىاكك-ماك ىندك ىنأ

 : ىلكأل" ىكا لقال قف للم" ىلاثك

 ىقال ىكك فكا" ىف ىالك ىحم

 .ث١؟ ىلا قلك

 456 : (مطامطلا) ةرودنبلا

 .401/ :(دقن) سئنب

 11١. .5ا/١ :(بورشم) شنبلا
4/ 

 .مكا/ :لاغتبلا

 .88ال :(بلح)إ ةصوقنب

 . (فرصملا) رظنا :كنيلا

 كلكم لام 1 للم ,7ك :تاراهبلا

 نومك كم“ قوق 444 ققاا كد
 . (لباوتلا ًاضيأ رظنا) 447 4

 . 14 :هياتاوب

 .؟51 :(ةمق) شراوب
 ْ .ه44 2045 :(تسغوأ) بوب
 . . 474 :ساتوبلا
 )ش 40١. :(نزو) توب
 .845 :رييب ناسود هجوب

 .م411 : هخوب

 .9/84 :ادوب

 ,.4505 4١8 : (ةبتكم) نايلدوبلا

 53١4. فكم ,84" 17٠١7 :اتسيدوبلا

 51١. :سكاروبلا

 .151/ :(لآ) نوبروب

 .ه1 :اليتروب

 : ."3/ :جدوب

 م40 فا"م .548 2117 لم :ةيزاوجروبلا

 خالف ىألا فال لل تك
 .471 :(خرؤم) ناروب
 , "91" ا" ؟ :ودروب

 48٠. :(يرئه) ودروي

 .98 :(يرحلا) صروبلا
 . 141 :(لاملا) ةصروبلا

 .ةصورب - ةصروب
 .457 : تدراهكروب

 .504 :(لصنق) لئروب

 .5137/ 03٠١5 : (نامحرت) ىشيروب

 7841١. :(خرؤملا) ينيروبلا

 .35 0“ ىضكف : (مويلغ) ليتسوب



 .147 :47 :(قيضم) روقسوبلا
 ىف :ةنسوبلا لا1١. 1١١ ١7١.

 .ال59 : (ةلاحر) وسوي

 .55 : (لاشراملا) وكيسوب

 1١1468 :(يسنرف ريفس) ةشوب

 . 275 :لامكوبلا

 .084/ :ليفوكوب

 قلو قبل قنر نو : (راودإ) كوكوي

 . 7514 :(راشتير) كوكوب
 .745 :ناصرق .(سرافلا) لوب

 .5084 ءا"9ا/ :(ريب) رالوب

 14٠١. :(ريغص بكرم) ركالوب
 .559 :(ةئيدم) نوتلوي

 .841/ :ييلحلا سلوب
 .755 .781/ :دوبع سلوب

 1١198-:18. :يل أرق سلوب
 .ل١ا/ : نايرام لوب

 لك الك : ينولوب ءاينولوب .ةدنالوب .ةدتلوب

 لنفمع لكك "لكى" لاله قالا -

 .لكأ لدا للكا كقك

 4٠٠١, "9 : (ةلاحر) زوغالود هلوب

 .الؤع الاه :هلوي

 كراميلوب : ١

 . 157 : يابموي

 ,هو5 291 :نائوي

 .5614 : (نويلبان) تربانوب
 ,هؤك ه١ :نائوب

 هدا كا كد 4 لالا :نارتراشنوب
 ,ىىقكو كاله-كالا“ لال“* فكا فدك

 .الالا :(يقوقح) سيفنوب
 .7868 :(لصنق) سروكنوب
 1١4. ,04 :(ليبو رجات) ونوي
 5١84. :(دولك) هينوب

 .868 :(ةيسنرف ةقطنم) يوبلا

 "للا لك :(خرؤم) نيوب

 24١ 79 ١. :(وداورف دوغ) نويوب

 4٠. 4١, :(يناثعلا ناطلسلا) يناثلا ديزايب

 مالم فقؤأل لثمقك لام

 8٠". : (دقن) ةجقأ ضايب
 .,351 هال ,ه8 : (يكولمملا ناطلسلا) سربيب

 تامه ءتل5 2455 448 :يراجت تيب

 .5148 تال

 , 21737 :نيريج تيب

 , ال517 :ةراعدلا تيب

 . 49/8 :داباش تيب
 نكالال الو لاو 51١17 :يلصنقلا تيبلا

 0 ا ل لا ال

 الالا الكوك اخرل لدعم لاك : محلا تيب

 ىلع" الو" لوا الما المع الالف
 . 59/5 :لاملا تيب

 . سدقلا > سدقملا تيب

 .515 : (ناوطنأ) هيدناتيب

 . 4٠ :(جدود) وليسروأ يناثلا ورتيب
 اإل نا 7 ل. :(ةلاحر) هلاف اليد ورتيب

 قنك لكا" كحال فالق ىقكو 2.؟"5

/. 

 .41/ :ونيز ورتيب

 .5441/ :وليوراس ورتيب

 81١. :ينيلش ورتيب

 :ليوديب 1١7

 . م8 :(يكرج) كيديب
 .185 :(بورشم) ةريبلا

 ءلمروإ ياو لأال 03ل.ه :(ةطلغ) ةريب

 1 .4ل5ك
 , 401/ ,ومو 44-1 : (كيج ةريب) ةريبلا
 م١ : سير ريب

 . 48م :رادقريب «قريب

 .م56 :وريبلا ٠

 ل



 فاعفأ 41 41“ ءككك 75 .11/ : توريب

 لمع لام شال كك لف لكاثلكع»

 را كاملا الله لءك لأ
 لوز زنك للوخك لاقل للحد املا
 لقرو وسو سوا نسجل سول ساس
 كقكف اقت7 #41 ك1 ل56 ال
 مانا )أل ىذا فالك قكال قكف

 فرم فقم فممه-هما فال -هكم

 ءالكأ ءالكد ءالدك تلح تكلل ت04
 للاخ ىلا ىلحك الكم ءالالد الكا

 رللز؟ قنتق قنال ىلذك ىلا" ىإ8

 81١14. :(اموت) ثوري

 .404 :(قرشتسم) سكيريب
 2.44 27,7٠ 4١-44. :نويزيبلا :(ةشيب) هزيب

 لله ءلل تكاآلل لفك ىف .ه'*

 موه لالالا" لالا ١5ه #5١

 ,هكتكدهمكك

 لالالا. اال :نويطنزيب «يطنزيب ,ةطئزيب

 ءللو مم ال ءالال ىا-بك ,ىا":

 لكم للك لد لا" كك كلكم

 لالخ كفن كدمو فكل مق قلقا"

 ىلكم الالو

 .الا/4 :(كريرطبلا) سويزيب
 . 74 :ناسيب

 .488 "1 :(بهارلا) نوسيب

 . ةزيب < ةشيب

 .ه017٠“ : (الود) رييدراكيب

 (يلع) ونينكيب : 031١5 4١08.

 5.05 مو7 صقل ,.ه89 :(اوسنارف) ةكيب

 م4" ىلا ١

 فم فك فلوخ٠١٠ فم م8 :ليبسلا

 لا" ءاللا# ءللء ىلكدخك ل١5 ا-55

 للملا لدم لد" الالف لك كلكم

 فوم فما -هو5 هالاإل 466 ١ 4١.

 قالا فالا فكم -همكك فكا" فقال

 الما الما الثك .الا"“ه فرع فالك

 ملال فكك

 .ها/ :اكع ةقطتمو دفص ةعلق ليب

 3قا" وال ء748 2744 :(ةيرقلا) ناليب
 .الهرإ ءالا؟ لال» 5 ىلا

 , "م4 للا لنال# :(خرؤلا) ناليب

 . (ةروملا) رظنا . ١44 : (ةروملا) زيئبوليبلا
 5١. : (ةلاحرلا) يوليب

 الاف "ام لوو 78 :سنامول نوليي
 0 تك فلو ءالخنإ "ا لد للنام

 ىكأا ىلقنال ىمأ لكالال فكال فكل

 ت4١ ق'ءال

 .5014 :ليب

 81١١. :رشاعلا سويب

 .ه١85 :وئيداغارب رييب

 5١84. :رالوب رييب

 .390 قدا : ليج ريب

 . 984 :اترييلود رييب

 ه4 59٠ :هيغيف رييب

 .841/ :وثئيترام رييب

 .088 :يريمرام رييب

 1 :(خرؤم) وينيب

 ., 7١ 4 :ايتوثيب

 تت

 ,**4 :سيباتلا

 . 480/8 :(باتك) لماكلا رجاتلا

 فقت هزخ .؟الال لا :(ةفريج) هكرات

15 

 .74 :(ضوح) ميرات

 . 458.: (شايق) ءاتفاتلا

 9/١. :ساموتو لفات
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 لا 1747-714 177+ : (ةلاحر) هينريفات

 قلل لكن لخما لالالا لالالا ولالا

 .لملخك ءالمأ تسهم قف

 .,"537 :(دقن) سوريبلات

 فدا فخا فخذ فلم فلك :فيلأت

4# 
 .369 :418 418 411" : (ماظن) نيمأتلا
 . 4١4 :يرحبلا نيمأتلا

 ١6". تال فذ :انات

 ؛4"47 318 15 :(ةلاحر) ارياسكيات

 .418" فوقف مالا

 لودر ءكاق ضل" ك5 ١1 :ينيدلا ريشبتلا

 فنا لل"كوا للام كالا للف ككل

 كرا" كرا كعمذ تنزه ك“*5 5

 الكم الكا للكا للاكذ الاه الا

 فلق ىلا" لل # لالالا لالالا الكل

 ىلاثك ىلا" # ىلع ملاك محملا١

 فلك -للا ىلالا" ىمأ 444 -خ

 فثنق لكل لكأا فلك فخم للك

 فلم قلك

 ءالوك ءالؤف ءالا7؟ ئؤ] لالا :غبتلا

 .م4ق١ فالك يفكك

 ,”"ل١ لثدخ فق :رثعلا

 . (ًاضيأ لوغملا) رظنا
 .197 :(لود) سدقملا فلاحتلا
 .89 : (نوينازارلا دوهيلا) رحبلا راجت

 .7/ا/ : (ةيزيلكنا ةعامج) نورماغملا راجتلا

 ادع ام ءًابيرقت ةحفص لك يف رمت :يراجت «ةراجت
 «(ةينيدلا تايلاحلا) لصف وهو ريخألا لصفلا

 . ةمئاخلا ادعو

 "16ه 14# : :ةيجرافخلا ةراحجتلا

 فمك ىفاأل لوز لالا لكما" ع4

 .مال؟ فعل

 ىله4 اله. معو ع7 : ةيلخادلا ةراجتلا

 م46

 الالا/ خه "7-45 عا :ةيملاعلا ةراجتلا

 ىلكأ فكف نال" قالا

 ."ؤ6 لو لو” :دقنلا ةراجت

 . 584 :بتكلا ديلجتن

 .4ق١481 يال ءالا ع-ا/7١1 :نيخدتلا

 .؟ ١م ءالدف نوال 4 ل5 الا" :رمدت

 ٠ ,"؟ :تنارت

 ."885 "ال" :ةيئافلسنارت

 0338٠ 55 ءاله4 3742 :زقلا دود ةيبرت
 كقكرف نكت لت" فك؟ قدح للا

 .م8ك5

 .الال+ :نوترت

 41 .48 :نومجرتم ,ةمجارت .نامجرت ,ةمجرت
 4ق55 ف١ “فك لهح لدك لدعم

 تكد كما تككالا 5س

 الرب الاخت ءالالا ءالا١ تكلفك -115

 الذال ءلاك5 ءال4ك5 كالا“ الكا ءالإل

 ءصللم ءالقع ىالالال للكل ىلا ١ ءالهك

 ل١5 فحمل ىنند ؛ للثرل للقال للف

 لقنك قنا" قد مخمل ىلالال ىالا

 ."55 :ةناسرت

 . 31/ : ناتسكرت

 ءالم5 ءاله؟ تمحذ ,كمل ك٠ :نايكرت
06 

 لا قف فرز قش لك : يكرت «ةيكرت

 كلي تان نايت بالاكل كال تدلك

 ءلاك؟ لوك كمر الداب ثلعأ لقال

 لمكحدلالال قاله قالا“ قلكال لكك

 27175 لخك كفاك ءلحلا كلغ قلم

 “ال كالت كال لكدك للخط لالالا“

 ناساف تركت نرضيفر تسرك ةضح

 ,و1١



 سورا سل وا اللا سابو سرس
 كلت فا 4144404 قال لكل
 لوم 41 455 "ل 455 ا
 قفحك فقك كالال فكأل فكل ك4
 فلم فلل فلن فيك فيه قذف
 فقخ٠ قفدهف فقال هك" فام ماه

 تحكم تل تكرو تك تح م0

 تقل كحا ىكالال ىلت تالا كالو

 راسل ااا وضل  ءوللو لاا ىاللل
 لكلا للمخ الفم الالم للهم لعن

 قنم قنا فأل ىفق؟" ىلالال ىلالا#

  . 41١(كارتألا) ًاضيأ رظنا .

 ل
 فيزوج اونارف بألا) يلبمرت ؛ةلبمرت

 كفو سنا لهل لا :(يشوبكلا

 .م67ك5 المال

 2473# 41١4 "ا" 4 ١9" :قيوستلا

 فقتكأ؛أ14 25/85 245+ 25 الا/-4ه

60 

 .11/ :/سنارول) ناهباشت

 5٠6. :نوسبور زلراشت
 : . 76 :(حئاسلا) لشرشت

 26٠١ ه4 فال١ فو4 فال :عيرشت

. 

 .714 :يمالسإلا عيرشتلا
 .844 ال47 ءالا“ه :قافيرشت

 ءقا5 2454 ف5!" 245457 2.45٠ :ريدصتلا

 فحل فلك قكزلف قمح فالف فكل

 .355 فال" فاك فلا فقم

 ءقالف 451 44+ 49 :(نذأ) حيرصت
 فالا* قفزلا ميم فكك فلق فلم

 تمفال تنال ىزوكت تلا كالك دالي

 ؛ءالأقأ الثا كلل" لردك كلك نحل

 .ىمكأ؛ ملاكم ىلتق قفنحك لقال

 ؛١9١ .١ال4 :ةيكرمجلا ةفرعتلا ,ةفرعتلا

 قضول/ ءللالا للككذ "5 لقا للدم

 57١ هاله عفالا" فالا فلن ماك

 ءلفم ىالالا# .الالا ىلع كاك : ميلعتلا

 ىاخكق لأ" ىلكذدلاكك ىلا ىلإ#

 فلك فلق فما“ فلا“ فما

 فلم 3تن لفلم

 تقكا تحال لاله كالا“ دا" :شيتفت

 1 فنك كال يللا" ىلا

 ءاما ءلال4 للا"إ .35 :ريراقت .ريرقت

 ؛أث15 كقأق تقكم .كالال ىابت لور

 مؤمن فز“ ميك هانم همن" فوعذ

 5175 كالا قفز ىفقال فقال فعق

 .مخذال ىازي ءالكةو ءلثا8 2

 الث" ءالال١ .456 1١" :ديلاقت ؛ديلقت

 لركن الوهم القال الهو اا ايم

 لما ىلتفع فال قالك لكلا“ ءالكو

 115 فن” ىف فك كل
 . الا" :(باتك) نادلبلا ميوقت

 .ا/ل4٠١ :شيواردلا ةيكت

 .مال5 :دوملتلا

 .778 31945 21557 :ىسامولبدلا ليثمتلا

 .711 :يدنه رمتلا
 7 . 491" :يرصنعلا زييمتلا

 فؤا# فقا) فا"“ :تاميظنت ءميظنت

 هاله فقالا فالء فكأف مو5-هع4

 كح فقل فال فخقك فا“ فازلال

 كرا كقنإل تان كلت متلو كرا“

 لحال ءالكال توق لنك تاله لوم

 .للالا/ لىعف

 .7ا/7 :نويخونتلا

 لأ تح كال ىلع فتك لى 75 :لياوتلا

١٠١١ 



 للكضأ لثدق كمحأل كالك لانه لا":

 لوا نخك للنخكا لاا الخام لاا

 (قدق فقال قفقذا“*خ قأذاأ .؛هالح 4١

 ىنقا ىكال فال فأكد فقال فلل

 . (تاراهبلا) ًاضيأ رظنا
 55١". :(لوط سايقم) زاوت

 .97؟ : (ةعماج) نجنبوت

 قرون لكك لوو ,/ور ىا/ :توعلا
 ىلكت قكك 4قك5 ؟؟ 57“ للعمل

 .ل١1١ :(زيرفلا) قلشلا توت

 . 581/ :(ود نورابلا) توت

 .ملله ىلآال ىلاال ىلع“ :(نانيدرف) لتوت
 .#ا :روت

 56٠. ىلال» :ةاروتلا

 .811 :ىئيروت

 .79 :(ةريزج) وليشروت

 .١4ا9 2845 كلام :روفوئروت
 .5"8 :ردئكسا قيفوت

 .818 :(رامإ اموت

 .4814 .: نوريب اموت

 قل ىعال :رافونود ساموت

 .ه١١1 :ور ساموت

 45١. 014815 :رفولغ ساموت
 . 451 :نام ساموت
 هالو : ينيراتئوك وساموت

 لمع فالك لمت ءكلو» 0ل١ال :سنوت
 .لملا5 فقا١6 245:95- 2.19 ل"ه#

 .5378 :(بيبط) دلوبيت

 .ه١8 : (وزئرول) ولوبيت
 .9/59 :(ةسيدقلا) زيريت

 .7148 :نيزيت

 .086 : (اوسنارف) هيسيت
 .9/84 : نشيت

 5١81., 474 15945 :(ةلاحر) ونفيت

 4١1 :ةفيت

 .0514 27١١ : (نوصاخ ةاضق) يرانوليت

 ,؟الا/ "ل59 تك ته ك١ :كتلروميت

 .454 1 185 :(رمثو نيتلا
 . 4414 : (ةلاحر) ونيت

 ,786 وال :(ةريزج) سونيت

 . 474 : (ىينوطنأ) ويرارينيت

 24١. :وبلاب رودوثيت
 كيرودوثيت : 7١57.

 .ا/41/ اله : (كريرطبلا) نافوثيت

 .ه55 :وئنيز وليفوثيت

 80١, :(ظعاو) جنوثيت

 ث

 ىأف1ك ءلالك للا لك :يناقثلا  ةفاقثلا

 فكل فلم فلك فخاك فحل ىف
 .١9تثيقذد؟؛ فلكم لكك ىأك

 .74 :ةينامورلا ةفاقثلا
 . 71 : ةينائويلا ةفاقثلا
 . (نمثلا) رظنا : ةينامثلا
 مرت "ىو نسمح نمو : دقن) نمل
 ؛57/8 , 47١ :(شايقلل لوط سايقم) بونلا

 ,هاؤ-هأ5١ 2ةما/

 .404 :(لقن ناويح) روثلا
 فه ,ال5 ىالا» للا :رسثاث .يروث .ةروث

 للم المد لالا" لالا لكم للالد
 المك الكوك قمع قو" ,كالك ,كالغ
 .ث] [ ىنكا ىلكف ملك٠

 . 10 :ةضفخنملا يضارألا ةروث
 ,456-/م514 :ةيداصتقالا ةروثلا

 ,577 : 15149 ةيزيلكنالا ةروثلا

٠6١,5 
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 .471 4117 : ياجلا
 54٠. :(ديدجلا تافلوس) رضخألا زاجلا

 1١"2. :سوساج

 5١. :لوألا كاج

 417 : مودتفود كاج

 0141١. :يزافاس كاج

 .ه١١٠1:١4 :وزئاروس كاج

 . 1*3/ :ينابيغنارف كاج

 للا :يراك كاج-.

 ,.ةرللؤإ كا"ه تال كا" :روك كاج

 ش 5١4. :وّروك كاج

 45١. :ينيراكسوف وبوكاج

 2419 2517١ :(دروفسكوأ) دروفسكأ ةعماج

 فلهم قند ىلىقفق لمع

 .ه17ا/ :اوداب ةعماج

 .411 .ه9ا/ :سيراب ةعماج

 .811/ : غربنتيف ةعماج

 /7١1. ا 217 عا"ال ءال : ةرهاقلا ةعماج

 .40] .ة.٠ :نديال ةعماج

 .ه1ا/ :ينراه ةعماج

 . 757 :يلازغلا يدرب ناج
 ١١. 0178 :(يلع) طالبج ,طالوبناج

 ١47. 1178-2140 :ةروفالود ناج

 ,؟5١5 2988© :هينير ناج

 +245١ 44١. همم :هيفيف ناج

 .ةا1/ ؛:1848 :نياتوشنيل ناف نغيوه ناج

 .. شيواشلا وأ ةيشيواحلا ,. شيواجلا

 تكا "#4 24" 2.١184 :ةيشيراشلا

 للك ال14 وعم
 ٠٠١. :ىفطصم شيواجلا
 ةرشلن :(ناخرؤم) نيوبو بج

 ةيفو : سونامألا لابج

 .ل55 2119 : محل تيب لابج

 14٠١"#. .©1/ : (ةيدوهيلا) ليلخلا لابج

 .3717 :سوروط لابج

 كار :سراف لابج

 ."99 :نوملقلا لابج.

 . 74 77 : ةيقرشلا نائبل لابج

 .48148 17٠ : يرشب ةبج
 . 4174 :لسعلا ةبج
 1١07. 449 :ينويهصلا ليئاربج
 417١. :راجنس لبج

 .,/84 : ءائيس ليج

 . 7١١ : ةيحلاصلا لبج

 ءالال4 لالالا ءالال4 #51 :نويهص لبج

 .قا١٠ فندم ءالؤا

 405 قدا ل"قلذ كح للم :قراط لبج

*21. 

 رطل كش الاي ين :لمركلا لبج

 ل١15 فنأو للكشف للهم قلأ كنك

 لقلكاأ فحكم ىلا ىلا

 .؟١6 :ةسينكلا لبج

 نكح مر# لسا ل78 :ناتبل لبجج

 ىلاك١٠ فىفمدحخ للالا" ءالت؛4 للكد١ تكملك

 ىلالا' فنثكأ فغم ىمىاثد لاك ىلإ؟

 "6١7 ىلفقكحك حلالا“

 4941١. :(ةيئاذغلا ةداملا) نبا
 :(ةلبج) 4( 28١ 85.

 2 ,قحأل فكك فا ىقوا" الا" :ليبج

 .871 0848 ىلا :(بلح) (يح) ةديدجلا
 . 40977 :دارجلا
 فكأش فام "1" ل“: : نوحارج . حارج

 تيفي

 8٠. 4 .الالا/ : (جركلا) ناجرجلا

 .4ه9 :ناجرج

 .849ه :ءاشرفس نب سجرج

 .1117 :ةريمع سجرج

 آ[..م



 435 :كاديز يجرج

 145 : يني يجرج

 .8461/ : تاحرف سونامرج

 الو اسال ل١ ل8 اال :ينمرجلا ,نمرجلا
 .ةلأء كلك لثدز ل "محا الك

 271١ ا: :(ةيروطاربمالا) ةسدقملا ةينمرجلا
 4 "١ ١.

 .الا/4 : سونيمرج

 2147 لام"4 ]11 : (ةسنرف ريفص) ينيمرج
 .ا١لف4 لالك الم ءلد# كغم

 .,0814 : ةسئرف ةديرج

 ءا1و5 ء184 21١ ا/ :نويرئازجلا  رئازجلا

 قداح و إل لككأ كيك لالا لككذ

 11١7. لقكأي تر"" هذال فدل فقال

 .7؟ : ةينويألا رزجلا

 .ليبخرألا < ةجيإ رحب رزج
 .74 .؟١؟ :طسوتملا رحبلا رزج

 , 481/ : كولملا رزج

 لاك 59 144 174 :ةيقرشلا دنطلا رزج
 .ه054 مت5”٠ فا

 .851/ :ةيبرغلا دئهملا رزج

 فف قع قا'دءقك» تمل ءلال :ةيزجلا

 0 ا ا ل ل ل

 ل لاكا كد كخم فكالك للك

 ةرخازو رض غش ةضفرت تشل ةضفف

 ىللع ىضعح ءلقم التل كالا" كالا

 ةنسرا نش

 .77 : ةنيجيإ ةريزج

 . 77 :رمع نبا ةريزج
 ١08",. م١ .؟ا/ :ةيروسلا ةريزجلا
 دك هل لو ل8 .11/ : برعلا ةريزج

 تأ ؟اأقكل١ الم" قاذال ق5" لعمل

 .؟ىك :نيزج

 .404 7١9 :(روطاربمالا) ناينتسج

 .41 :(وينوطنأ) ينايئتسج
 ,مها“ ك1 ه١ :روسج ءرسج

 .548 88 :روغشلا رسج

 .774 :يلؤألا ربغ رسج
 . 451 : (باتك) ةيفارغجلا

 .الال6 الاله :قمقج

 الكا الث الثا :(قيرط) ةلجلجلا
 ءلكحك للوأل لك" “5 لالا :دولج .دلج.

 نممابب لا“ لكك ع ل"اال نكه5 لالك

 تالا ملال قاخملل قمع .ةىلا" ,للالا

 ىنلكال لللت كلل لاو

 .5945 2557 :رمحألا دلجلا
 .5517 :بهذملا دلجلا

 . 88 : (لابج) ليلجلا
 . الاله 1" : (يناثلا ديزايب ناطلسلا وخأ) مج

 سو ل5 : (ًاضيأ لبإلا رظنا) .لامج .لمج
 نقال لاك كالا لكاكو "دو "لك

 ءقعمال قحك قالا" قدم فعذ 21798

 .865 لالا

 ءق١ال فو ىو 257“ 3ا/ :يكرمج كرما

 لكتال لكم لكك هله ءللآ١ءلا١

 لكم لقحه كحل فكم كالك كالث

 اوال لود كؤك للفك كلل لح.

 ا خ5١ "دا كد لاله لكك

 لكل للكا“ للاى "1ك اثاال للاا

 قام 117-45١ الا" لالالا لالال»

 قالا ءاقكك ؛(4؛ه/ .(45ه5 قفؤا

 «556© ق4قأ5 .فقرذك قالك 2 ؟الا/- خاله

 مالال فهد قآل فلو قا قده

 ىمؤدكما تكفا كا" كعحا .ةالؤ

 نحت ءللثك ءالإم تىكد كتاف ككأف

 .قالال ىماأل فا" ىكال

 :(ريبكلا ناخلا ًاضيأ رظنا) (ناخ) كرمجلا
 ش 0

2١٠ 



 . 48 : ةيلاطيإلا تايعمجلا

 .45ا/ :(بلح) تابهارلا ةيعمج
 .5948 : فويضلا ةيعمح

 ء1م4 2184 :ةيدئالوطا ةيمومعلا. ةيعمجلا
 خال فيوم 20كأال صلف دال شل

 تكل كلا كلا
 ., 448 : ةيسنرفلا ةيمومعلا ةيعمجلا
 لا : عوسي ةيعمج

 , ههه : ةيجكمحلا

 15 : مويزانمج

 .ةيلاطيإلا تايروهمجلا وأ «ةيقدنبلا) ةيروهمج
 الق ىلع فال لوا" لىا ىالال : (ةصاخي
 ليكدؤوف حال ىدمدخكال فكحملك

 لا 204 لالا د

 ىماماب مزنه مالو ىيكدال كدأ١ "65

 هال هكر فكم مهمال-هزؤمل فلم

 ىقو كانرل لكاللأال ىاو ,فالل قالو

 قلد تالف ككل" تكتل 48

 .,ه١1 :ةيزيلكنالا ةيروهمجلا

 .188 :(ةدئالوه) ةدحنملا تاعطاقملا ةيروهمج
 51٠. :(ديع) نيسيدقلا عينج

 .طالوبناج - طالبنج

 . دولنج - لئج

 78 : (ةسيدقلا) فيفئج

 .44 45 ,4"-41 7١ :نويونجلا .ةونج
 وبال أبا يملك تؤ 5٠١- فخ ه5

 لكرب لكاأسللم» فك ىلل فك
 لقال لوا لعل للام لك" كلالال
 لال الكف كك ككأال لما

 لون كرم لالا كا ءلؤو ءكدم
 نأ سكر لنوم لوأل "لك "ك4

 قدأز لكوو لام لكاإ5 لع للملا

 فلح فكالا ىدك فعمل فغك فلا
 مكرم فكق م#"4 فال" قالب 4

 تقيل تأؤ فال فرؤال قالا قالا

 ,لخلخحأف ألا ىكف للك الاه للخا

 للي كم 488 زو "42 :دونج
 .الالا

 58١. :(يلصنق تيب) يزيفونج
 :فينج 84١.

 177 : نينج

 .كهال ق4 ل99 186 ال4 :هينج
 فكي فقؤق فلق فل" فال-ةنم

 تقيم تافه كاك تكد كحال

 .(ليخ) رظنا :داوج
 .ىلا 4 :اتشيطاب ناوج

 .ه؟5 :سودنم ساموت ناوج

 .ه5"01 : سونام بوقعي ناوج

 لا"4 لاه ال لك :خاوجألا ,خوجلا
 للدم حال لحال كلم لالا ءكهال

 ةرضرد ةرضشا ضر شف شلل طل

 ىو سول لوك "كال لثعا ءااك

 قالت قتد فخ 18435 فاك

 مدع قار قحاا قحكع (؟88- م8

 ماو-هم]4 فالال فلا فدك فحو

 نونو الزل لالا ىذوك م51-4

 ىلنفكأك لكلا" كلقم

 .174 :وليماكلا خوج
 ."؟4 :نيردنوللا خوج

 ,ه104 :نوتغئيرود جروج

 .ه1ا/ :دنومير جروج

 .١1؟4 :كورك جروج

 .4814 :ةيجروج
 .4ق4 :(لراش) نادروج

 .؛41 44١ :(تابن) زوجلا

 .140/8 14817 :بيطلا زوج

 قلقأل ,دغ لما ءلد+ :لاغلا زوج
 ولم نال لالا "اإل ى“"ا5 خا

 ه١١٠١

 ا ا ا ا ل ا وا ا



 .ه17١0 قفذا فها قؤالا 45٠ قل"

 .777 :نوبود فيزوج

 . (هليمرت) :رظنا : (يلبمرت) هلبمرت ود فيزوج
 .481498 :يناعمسلا فيزوج

 .يلبمرت - يشوبكلا فيزوج
 ١ 158 :(لصنق) يلاطيإلا وناينتسوج
 .الما* :ثلاثلا لوج

 . 7817 : (ةسنرف لصنق) هيلوج
 55٠. : (ةسنرف لصتق) نايلوج
 .844 : يناثلا سويلوج

 444 قدو ل ث١٠ "١مل :دردلإ نوج
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 1٠05. :سويزومار اتسيتاب نوج
 جون  :تيراب 5١05".

 61٠١. "44 :نوسردناس نوج

 ,894 :رسلبس نوج

 .؟١6 :راكع نوج

 7” دك :ينريف نوج

 .الا*4 ءالا٠١٠ 2.148 :شنيف نوج

 . 274 :لبماك نوج

 451١. :لائديم نوج

 21574 24:8 ا"اال 308 :يربوين نوج

 نمل" تدك ,. ا*ه

 .404 40871 ك1 :لجيج
 .197 :(يسنرفلا ريفسلا) نادراربج

 ١". 14 : هكرات هفريج

 . 57 :لويرب ومالوريج

 .841/ :وليسرام ومالوريبج

 . .891" قلىلال# لاه : سونتيدناد سومينوريج

 . ينيمرجج * ينيمريج
 ,1“ دا :(ريب) ليج

 . 4094 :ناليج

 .لم١ فقق فف*ال :لرألا سميج

 .188 :يروتس سميج

 : .ه1ا/ :رتساكنال سميج

 لالا كال» ءالال :(يوطتأ) نوسنكتيج

 مقل للم كالو

 . ه"1/ :وليسام ويجرويج

 .445 : نايت يتسويج

 ١٠١". :يلوغيرامود ينافويج

 .68 :وديرغاس ينافويج

 .ه8 :ولغوكوس نافويج

 ٠١9. :وليباك ينافويج'

 .ه8ه١ 21١١ :ريروك نافويج

 58١. :ليشيم ينافويج

 هالك لاله :يغيراب ويلويج

 ُّح 0

 مالك كاكا : ماخاح

 : نويهص لبج سراح :.ةسدقملا ضرألا سراح

 لحم ىلىنأ لللذك لللأال للال؟ ,“ككال

 ماا ىلاو ىلدتك ىلحال

 :ةسنرف يف ةيئاكسيسنارفلا ةعطاقملا سراح
44 

 .ى2لث١ ىامح :(نيدلا رون) موطاح

 :لقاح 15٠٠١,

 . 444 : (ميهاربإ) .يلقاحلا
 5٠٠١ فو6غ .24؟-ها"8 :سئفوربلا مكاح

 .ك١5 كالو كالا"

 .844 :ةيزيلكنالا تنافيللا ةكرش مكاح
 ءالاا# ءالتم فال فابإ 7+ :ةلاح

715 . 

 .؟64 : (ناهلا) لاما بح

 ."8ا/ 504 : (ناخ) نيلابحلا

 "ما را الاب :(نزو) ةّبح
 .الا/5 :(نح) شبح

 م. 448 ال5 :شابحألا ,ةشبحلا

 ل

 . نت رس سس يس ب | لت



 .مالال ىلع و .الالا/ لالا

 ىلا ءالمك ءالال١ يحال »و : نويلبحلا
 454 ىفلح

 3مم ل714 ل18 47 لك :بوبحلا
 ا لمضلال ل“ يد مخل

 قىمأ لول لالو ىو ىلا : (بيليف) يح
 ,الكم كالإ نللككلش# للكأ

 نوملسملا) جيجحلا ,جاسجملا جلا
 للاب نعول ١ ل ك4 :(نويحيسملاو

 قو تحك تىكتدكيك فلك 4و4 كا فا
 لدو لخد الكف لكم له 4

 7 لا ا ا كل ني دل
 7157 ا فلا ةضا فض نشف
 ىيكا مالا فدل فمش ةا"؟

 .نللمو المح .لالاله-الالا للكل الكاا

 ىلقنو ىلا ىلع. للورسالاب؛ كاللك

 لما ىلا ىلا ىلحخ ىلدحال ىىحو

*881, 

 لولو للون للك لحم ءللا/ :نزاجملا

 اللا ىكحم قمر نوال" للم ال

 مك لقال

 , ها. : ةماححلا

 .الق 79 : سيركتلا رجح

 2,448 244١ :(نيتناراكلا) يحصلا رجحلا

647 . 

 :ديدحلا ١8 144٠ه.

 .5084 :تاناويح ةقيدح

 .911/ : تاتابن ةقيدح

 .ه١ :نارح

 7 :يبرخحح ءابورخ ءابرخح

 قل قل قع ىلل ىلك ىلإ .ه95-21/

 لدو لدك ءلذال قك قمح

 لك لهدا الخل لكلا كاكاو ١16٠١

 لمح قالال لالا لالا لكك لكك

 /ا١ 1١١

 1 و لا ل ا

 قللالال ىلكأ للكل للثكأ لكمال “6

 لكلوك "ول -"ىاكإ الق لكل

 قلم قل" فقاكا-١4ال 45 :-؛ ١5

 فأر قذال نا ل: ل5 11

 فك ىأز؛ فخ" 4484 444 4865

 ىفضدخ صدك فده فه 5-1

 قالا ىورلإل ىهالا# فقالت ماكلوا؟

 مالم فكي فمر" فقال نئغ4 5

 في كح" تقحإ|ل تمح'ع كلل ىلا

 لك للنوم للام للاخ الكم ءالاكك

 للكل القا اللح لما الالف للف

 ىىمحددملم# ىلكا" ىلا" ىلاثح ماا

 .لث5"1قاكثقلا

 . 5418 .ه١1 ةيزيلكنالا ةيلهألا برحلا
 , 6 41/ :ةيلاغتربلا ةيكرتلا برحلا

 , 4417/ : ةيسرافلا  ةيكرتلا برخلا

 .5614 :ىلوألا ةيملاعلا برحلا
 . 447 :ةسدقملا ةبصعلا برح

 .م4184 هال" .41737 :(تيرك) هيدناك برح
 لك : ماع ةئاملا برح

 "868 :ةينابسالا ةثارولا برح

 ل17 ىأذمه 0518“ 585 :سرجلا

 .؟56 :(توريب) ربونصلا شرح
 .مكال الهو "514/8 :فرح .ةفرح

 ءققلذ قولك لها ىلا :ةينيدلا بورحلا

 هه

 ىلوسلب “و ل" ل١ :ةيبيلصلا بورحلا

 ىف يكؤ تيد هال فق فخ 45-4١

 الولد للكل فك فا ىلإ ءالل ال

 لالا لحم دك كمل فال

 قالك ىقكاأل "خت لحال كه لك

 راع فزؤغ فكفك فكال فكم م14

 ءالالا نالكأل للوأ ىالها اال الاخ



 4ك حال للؤأل نوم للذك الحل

 .١1١؟ فلا قف قنكؤي محاد

 .ه74 .444 :دنورفلا بورح

 اال ,55 :يريرح ((عونصمو ماخ) ريرسحلا
 تللكت فاك فل قال ىو لسو لأ

 1" اخد لكن لاله لال مالو

 كه لقم كال لالا لتكشف لعو

 هك دز: دل دز لوح ام

 لاما اكله لل عكا ”همح

 ,؟اا خنق كلل للك ,/7مع- 4

 للا "كل لاك لالا سوار علم

 كالا الالا خوخ لع الو لاب

 ق5 1"1-7 لخلل 1مل ل ل“

 قهو-غه#* (فقدأ ق؛غ5

 ١غ84 ؛؛الم .ىالال قالا ق59-غهم

 ,ةماا١-هندذ 4144 قىذال قحح فادح

 ككع تكا هاال فال فاك فلع

 ءالؤم كومو ءالكإ اللا لاك ىحأ

 قالك ىلىكتح لكل لنكا لاا لكم

 ,"ه# 0948 :اغآ نسح
 .74 "7 :نسح ميهاربأ نسح

 ,الال : شبح نسح

 .4517 2454 : (يلع) ينسحلا
 ."٠ال :اشاب نيسح

 :ثورصح 6/481١.

 1١17. :(انحوي) ينورصحلا

 كالا للالؤ نا7 صن هك :نصح

 الكل ككال ت؛غأؤ قدا قذ:م غائم

 3١٠١. فما" ضعت للدك

 .9ل59 : (تيلثع) جاحلا نصح

 . 37١ :(نزاخلا لا نم) نزاخلا نصح

 ١1١"7. :روصنم نصح

 اك ء7ل؟ ءآلل كله لق ل١ :ةراضح

 ىلكف فعفقأ ىفكأ للا للا نزف

 ل4لقق فكل فققن فلق ىلالاذ لات

 ١5 ١. قلع صحف لحم

 .الا 7 :ثومرضح

 . (دويلمركلا) رظنا 759 :ةافحلا

 . (لافتحا) رظنا : ةلفح

 ناقال كك4 كال" ء»"؟ :قوقح 2قح

 لكاقدكا5 ءاللأ ىلع نورس لو

 كالا كنك فكل" ككو لل لل

 لالخ ءاللخ ءالقك لزم للالاب لبكد

 .48ق6 ىالا# يالا لمذا

 .19 :ينامورلا قحلا
 ,ه51“ : ةفايضلا قح

 . 31 : ماعلا قحلا

 8٠١, قلو :ةعلقلا قح

 ."154 5 : ةيندملا ةنطاوملا قح

 .ال46 2,778 لله :ةيلود قوقح

 .,559 :يشاب ميكحلا

 .لآ17؟ كالال فاما :ةقالح ,قالح

 مم ف4 ما ,ى#م ىل"ال لال :بلح

 فكل" لل الدو كم ىو ىالدكم

 كش تال ضب تر ال

 للك فكفم فكما" اال لالا لمح

 للا ءلد# لحكأ لحع لحم

 ءكدئث-711 اوال لعام

 ,آالال كالا 4 لكك و اان

 كلذ فكقال لكمال لترلع للك

 ااا الالم اخ الضال نخل وسلم

 ثلا فل 7 شارب رين را ا

 “ود ءاثلف للا ىلا لالا سالو

 ء؟737 4175 ك7“* قالا الد 44

 ,ءئ"42 ىلا /ل1"خا لم ع-عخا

 قكال قكا-؛هال قدك 241484-45

 ءةالم ىالال .1ا/54 قالا“ قاع عدكم

 فققذك قأا' (فغمال (قملذك-عملا

 م١١١

 د 5 5
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 قفا5١5-6 ه١! -هدرمل مرودهلا

 قلك هالخا فكم قالك صلب منك

 فالال قالا فقالا“ قالا محك صوم

 :515-ه417 4 (5م6-هرا" فحل

 كتككأ كأؤ-؟١١5 يقسكرولمع وول

 ه8 كا"ال-؟“# دربها نيالا

 هككاأ كك' تكمراط عك تىمودتمل

 كلل كالف تالا ىلع تحرر تسع

 ءلا"-كأال ىقفمدتنفل تىروفسلت

 كك ل فض لا ا ل

 لوك للود الأ ءالكال ءالك؟ ىنعأ

 اللا الزل للك" للا بعل يوم

 #4١ ىلا فندم فنك هضنث

 للا ملا فىفلكنل هألال ساعد

 «.«لمهدال-مله#* لىنعأ فكم ضيم-معأ

 ءىلالم ىالق-لالا ىكاأال ىكيدمكل

 فن5 ىنكك-لتا* لح همم لم

 .355 قنؤ ليو قياس

 . 50/4 :تيتلحلا

 لاك ك15 قككم :فلامحت «فيلح .فلح

 ءااءلؤد كلم ل #عك نسم نعم

 ءككك لكم لكم فدك فلويمعلعو

 كال ءلكلا تلد ل الالم لابو

 ؛الخث4 ءالث5 فقع فهإ# معرب معو

 "5١. ءالو م

 تكف فاخإ لكوو كو فك :ىرلجلا

 .ل14 كلا” للأأ

 .الهال النبل محلل لكك : يلحلا

 ءكدك لق لا" فز .؟5 :نامح .ةامح

 #4171 لاا ككالب ل"عو سبعو ىحأ

 كنك اقالا/ فالك كالا ككل لك

 ,ىلنكا كمرذ “عم

 لاا كالا 4وه عمال :ريمخلا ءرايخلا

 .862* لك

 كده 758 فز .4© الع : تامامح ماه

 للحق تقر للسإ لسكأل نحل نىك

4 
 , 31/ :ريملا مامح

 .597" لا 584 2745 :لجازلا ماحلا

 . ةامح - نامح

 .1405 .الا“ا ه5 : (ءادفلا وبأ) يومحلا

 ./8557 :(شامقلا) يومحلا

 1718 ككل كتم لهو ل :ةياحلا

 تكقق ك4 تر كلا نازل نورس

 ءالؤم ءالا"# ىلبس# نفك نحو

 ءالقخ المار ارإلو ارا لو كابل

 لنع لنا مز للف ع للفال لبو

 لللأل للا و ضكا للك حال

 .؟!ه حولا" ضال ىفكح ىو

 لالا كلو ل1 ها :ةصخح .صخح

 ؛ءالإ قالا فكم 44584 24“# لا“

 لكك كالال

 قلل سا دف :لايحلا .(نزو) لشحلا
 ت17 فكمال لككأ قفا" 4كم

 7/80 ؛444 :(لاغتربلا كلم) ثلاثلا انح

 .551 :ةيوسمنلا ةنح
 .ىا/5 كالا 1175 157٠ : (بهذملا) يفنحلا

 . 41/5 7178 : نابعتلا ىبأ) ةفينح

 .الاله : نويراوحلا

 2,460 اوال "ف5 .؟78ا/ :ةيلام ةلاوح.

 هددها

 فود ملاك لدم سم ممل عك :يحلا

 ءاله؛ كالم تكف صك فكك ف"كم

 ىقكال ىاال ىا؟ 15 للك" للكأ الممل

 ملال” حالا لعك 44

 ءالوأل ءكال4 لها" الها :يباهشلا رديح

 .28ق١٠ لقال

 .14"14 : ةصيحلا

 لكن تايلاخلا م/+

4 



 لد ا كهل 76ه 55 ,2 #5 :اقيح

 م١5 ءللتكأ الدكت الكل

 و

- 
 ير ا را اف :مدخ « مداخ

 اال الل الا وزو احح ول
 .الالك ءالكك ءالك ا

 ندم كح كيك كال 5 :نزاخلا

 للدك ت74
 ءالثا تحلم لالا» قالا :(لآ) نزاخلا

 .414 4و
 . 7/٠١ :(ىصنق وبأ) نزاخلا

 . 7809 : (ردان وبأ) نزاخلا
 نر نكالا- "58 :(لفون ىسبأ) نزاخملا

 .قلك ءللكا؟ يدم فال

 08١. :ةيفص يكصاخ

 اه 789 784 : (دحأ) يدفصلا يدلاخلا
 04 195١.

 لكل لكدوم للدهك ليم ك4 لا"ال :ناخ

 لنوم لكك لزم للى 74-115
 سوو سوال نو ع لسا" لكلا وكلا
 كو قاله لسمال لمز نسا عا
 تورز تخط مح" ماخ] فالعقل
 ىفز د كمه ملي كالال يىكمجككا

 للا علالا) ىاللو الدم سالوا العال
 ىلا لكل ءركح الكل الا دال
 قلمك فقل ىو

 .561.:كربأ ناخ
 ,581 "5 ا" 11ا/ : (بلح) لغربلا ناخ

 .411/ 8٠١5 #18 : (بلح) ةقداتبلا ناخ
 . (بلح) ريبكلا ناخلا < كرمجلا ناخ
 .584 :نيلابحلا ناخ
 .5448 514 :(قشمد) قوقرب ناطلسلا ناخ

 .8474 :(بلح) ينابيشلا ناخ

 581١. :(رمدزا) نوباصلا ناخ

 . 755 :ريغصلا ناخلا
 .م874 :فاطلا ناخ

 .١586؟ :ةيبلعلا ناخ

 2475 20174٠ «2اا/4 : (نييسنرفلا) جنرفلا ناخ

 لحم للق ٠ للتو ىكفم لفل فالإ

 4855 ىاح

 .562© :كتمالفلا ناخ

 .568 :سوركليفلا ناخ

 .78م٠ :ةيمساقلا ناخ

 ةضخلا : عاقلا تاخ

 .5601؟ :يابطرق ناخ

 .م1١81 :ةيباصقلا ناخ

 25609 (4الا ؛.784 :(اديص) ريبكلا ناخلا

 ملثم تنك كلل" تكلل

 . 755 :(توريب) ريبكلا ناخلا

 هلا ١4" :(بلح  كرمجلا) ريبكلا ناخلا

 ك5 ككد ت5ه5 03

 .811“ :رسيملا ناخ
 . 784 :ةيطبنلا ناخ.
 ."01" :ريزولا ناخ
 . 277 :سنوي ناخ

 2488 :(ةيقدنب ةسسؤم) ةراجتلل ةسمخلا ءاربخلا

 مالك فالك قالا“ فالال قذمق لكل

 كفا" كأ٠فش# كا# 208م

 ىهاظو "4 46 :زبخملا نابخلا نبخلا

 لال“ ىزفك مكأل فالكا

 ل715 لاكاخ لنلث7# لاا#ث١ :ءاربخ نليبخ

 تدك كنه كدأل ش1 .هاظال عقال

 معاذ كعفح

 ."5879 تما :ناتخلا

 قوق لالا 2٠١ :نويجارخلا « جارخلا

 ةضففإ

 148١. : يكجيج ناسارخ
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 .ٌءالك ؛14"١ ؛ ؟مىلز/ : تاوادرخلا

 لللالا لكم للك لا" ه له :ةنيزخلا

 مالك قالا فون فيم لنوم الكلف

 تلو 1117 كآكأ ىأأ؟ صقل“ ,هالف

 2451 لنمر 49

 ل94 لفك فال فا" يح ل4 :بشخ

 ت07 تضضحنب شل الا

 .4431 781 :ليزربلا بشخ

 .43؟4 : ةشيخشخلا

 .الالا/ :(ناطلسلا) مدقشخ

 تكتك#م ءلما' ء١٠ 1 :ينوياه بفيرش طخ

 الف ؟ اللذه

 . 478 : (مسر) ةرافخلا

 .كيتايردألا رحب - كيتايردألا جيلخ
 707.387 :نوردنكسا جيلخ

 فك اا" للك للك الا“ :يبرسعلا جيلخلا

 للك "كه ءاثاإ نلدوخج نو لابس

 قهم 443غ قزق .4117 قال يع

 مك ءالوال للد#؟ فام قكت و4

 قلت

 57١. :سوغال جيلخ

 .!لل4 لاو تدع ها" 11 ,ل"ال : ةفيلخلا

 قالك فدل قا ١" هال :ليلخلا

 لكوم لكاثء كمت ل١7 كح ك,75 :رمخلا

 ,الاكو لالااللالا ١ كىخل مكال ئنأ

 .489 :ناتوخلا

 .507 178 :يروخلا

 .ا9ال ءاؤ5 2.145 2148 :(ليمإ) يروخ

 .قل"4 ءاله١ .50710/ :قازوخلا

 . 484 :ناجنلوخلا

 .4غ81 ادا" لد ؟ : ةبنش رايخ

 ,"1/17؟ كللال ,7حلال : طايخش

 ١51١. 295 :سوريبراب نيدلا ريخ

 31١١ 9881١. :(ةناطلسلا ةفيصو) ةريخ

 نلك٠ 7551١ #74 57 :لويخلا «ليخلا

 فقع ققق 4586 غ4" 4" لو

 الحل ءمدص تقككدكأتط ننكر تمد

 لول ءالاق الحق نالوا ووك اللا

 لقفأ ءالقك ءالمل للعم للاع للكل

 ادراك لات

 ءااال ءكل5 249 :(ةريزج) سويخ ءويخ

 الالم ككف لكك لكم لمع للك

 ,ةما/ل4 فكك فندق 24 مخزإ لل“وو

 .الاظاإل يفتك فرق

 .الهؤ :هويخ

 ع

 .الها/ :ثرون يلداد
 1١/#. :(ىتأ) دامأ راد

 55١ لح ءملقك ادام :مالسسالا راد

 كوب كوكا كالا لكك لالا ولالا

 .31 9" قنل بق" نون سيرف :نوما راد

 . 755 :كرمجلا راد

 ,795: 1774 7717 ل18 :برحلا راد

 /١9. :رشنلل رداص راد

 8٠". :برضلا راد

 .ه؟86 :بطلا راد

 . 2/5 :(قشمد) ةمعطلا راد

 لقت ءلدع .,؟14 للكا/ لطرف :ىيثراد

 1و4 كاع اكل كحال لكم للدو

 لقت لللع كلف لما ول ورب

 ضل شق ضل ا ا

 لككوم الور لمعم لعب سسوس مب

 لقكأت ق5" 47 لن لنور لنوع

 ,هالإ قؤا فانا فام فلم قمرا

 كك تلا" كنا كحد دخإل مقحم

 تقال ىدهأذ كلأ تكللت ا ىكلأ

 كالال كالا ىألا تكنو تحك كلم

١١1١ 



 و مح

ٍ 
| 

 ا الالم الك اللا" فكأل هكل#* فكل ءلدأ تكقخأك تأ" كأا كمال"

 ْ .الك؟ ءالاأا ءالملق ءاللأل ءالاك ءالا5 الا 7؟ ءالا١ لال ا

 ١ 854 :(خرؤمو يقوقح) ميدقلا يمامولبدلا 174٠ ءالالا الاله ءالالال ءالا» 49

 ا هدو للوح للهم لللوال ءالوأل الوم لوا

 ./84 :(دجأ) يناجدلا محا ءالؤو .ءالفك ءالكأا للك -المال
 ,.5"17 .ك"ه صا "ع لال“ :(ربز ةلجد ىلا" ليو ملك 44

 ,555 :نوزيارد طلال ير ىرخأ ىلا خم
 نال كال لالا كلام :دجأز جارم لكك فالف فكك فكك فكك فكك
 .الى ,لدإل قدك كدا" كال

 .18 : (قيضم) ليئدردلا .57 :ةيرصملا بتكلا راد
 .4510/ لك كلا "ح1 : مهردلا ."ؤؤ4 كم" ق4 :وراد
 ْ سو لاول اال لالا" ل59 :زوردلا ,هملال فمك :ليئفاد
 ا الكم ءللثك ءالدك كالا ك5 لا“ تا ءلا7 كا لدا ىلإ :ةيشاملاد

 .و6١ فك فمع ىلا“ ١ ةرخلا نانا
 ْ ٠ ,4104 ءالؤ4 ءال4١ :شيوارد .شيورد . 40٠ :(يقدنب لصنق) ونولاد
 ْ .الا١ :كيرد . 784 :(رن) رومادلا
 .ا/51“ :(تيب) ةراعدلا , 449 :اليتنادلا
 .همم الا .١٠ا/ :رادرتفدلا .هال٠ :(وكسيسنارف) ىلودئاد
 | | 0 : ينيمأ رادرتفدلا «418 :ينيدناد وأ (سومينوريج) سونيدناد

 ا .1490/7 :لالدلا .قمكاث ىالو
 ْ ,؟7 ,؟١ :لينلا اتلد .141 :غيزئاد
 ٠ الفك فه :ءالدأ «ليلد .197 177 378 :(رض) بونادلا
 ا هزل نورمسسمإ] .10 للك لالا" :قشثشمد .7/84 الما كلمت الالف : (يبنلا) دواد
 ْ لارج لالك ىلع فم الدكت .5019/ كعلم :(ندنل) زئواد
 لكل لوح للدألل لوك للا لاو .الؤو ءالثم :ةيوادلا
 قارب ىلبج نالوسالالا ىكأل لكك .8817 : (ثلاثلا سويساناثأ) .سابدلا
 لللل لنلأل كلو كحل كحال كم١ .47* : (عبارلا سويسائاثأ) ,سابدلا
 2101 يطا يشن يس سشلول « .ملال< : ةفايدلا
 مق ومال وطلال نم# ولاا كال . 487 : (ةيبط ةدام) قّبد
 قعد مالم امك لكأل فقكش لكلا" فه 44 ,الا» فو :ةيسامولبدلا ,يسامولبد

 مرسل فل ماكو ماك 0158 م14 قلمأن لمع للنو لل ل4 ل
 ىنك فو فالك فال" هكك فقد قلد؟ لفك كالك ىلالال لكحل علك
 ازا اللا ىلبج تهم تف] تكفحلا فدل كلك لاك كلا لاف كام
 المك المال الممالك ىلإ ءالاذ هزه قوال ىفمرسدهمز فيل فقال
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 ىلا ىحم لنا ىنت للم للقك

 فما" ىعأ فكل فتق ىلأ ىلا"

 419 قع ىاله-مالا ىك؟ ىمال

 .4554 64 : طايمد

 . 444 : قلثدلا
 .4198 : (بألا) سويسار هد

 مالح ىالالو مهام :ةيودأ اود
 .١ا : ىبماك) يرازاتلابود

 51/17 :نابود

 17١. :(ازوغار) كنيفوربود
 2164-1619" 1١ : (يرافاس يماك) فيربود

 فخإ صفق فؤحم فقق لالالا "كف

 .لملقا" للملك

 4914 2131“ : (يدنالوطا) نيورب ود

 هذ اس لال :نوميربود
 09٠. :(تنوكلا) نييربود
 5414-555 "ال" :ع/فيزوج) نوبود

 للك محنك

 . 891 : (يرئه) وفوبود

 ١5١. : (نيكرملا) كانوبود

 :لويزيوبود 51١.
 :(اورفدوغ) نويوبود 24١ ١59.

 .7هو : (ناطبق) كريبود

 5٠8. : (يرباف دولك الوقيل) سيريبود
 .الذؤ ,الا/4 :(هيلراك نوئيبود

 رظنا :فيزوج - اوسنارف (يلبمرت) هلبمرتود
 . (ةلبمرت)

 ."481/ : توتود

 يأ فلنأخ لدوك لل: لك" :اتسيتود

 .الزم لالا كلا ل
 فم فال ىو 4٠, ا"ة :(ةيقدنبلا) جدود

 فنك فالإل تكلف لع قال لكك

 هاله مالا فام ءفدوا) فقد .6؟1/

 .ك55؟ فما

 .446 ءالاآ4 ,1١؟9 :(تنوكلا) وردود

 لرد لكك لهل ءل54 21179 :زقلا دود

 لفك فقكك فقكش-؛5؟ قفهحخ ءالا

 .مك؛ قالا

 فر :سوبوروأ ارود

 :يزارود 5٠١.

 1١١5. :(زيكرملا) وزارود

 31/1“ لالالالا :رييترود

 .#7ه :ليفرود

 اا 184 15١ :(يقوقح) سازوردد

 ىلال قلم لالا ,للقحالا 5 كال

 ءاثك ءالكال يفد كنا

 ,19# :ليزورود

 .ه08 : (جروج) نوتغنيرود

 ,5"1 :لويرود

 .9/84 اله :(كرطب) سويسثزود

 .1449 :(لايوتسيرك) رازالاسود
 .8ا/# 147 :(شرؤملا) نوسود
 .قحال ىلال ءالذك ءا1هح :يزيسود
 ,,/47 :(رييناتساك) فونوتاشود:

 . ه0 : (رازاتلاب) نايتارغود
 .1841 :ناشنارغود
 .فاكا فكدمح : غازنوغود

 .ه٠1 :(اوسنارف) يمتنفود

 41١. :(كاج) مودنفود

 .ه14 :ىتنيفود

 05 : ينيفود

 ,8ا/٠ "ه8 184 : (ليخأ) يسناس يلراهود
 1١4١. :اوفاس قود

 .1؟9 :زيغ قود

 .44 :سوسكان قود

 1١84. :ريفين قود

 . 107: (اوفاسوم زيول) ميلوغنأ ةقود
 .1814 :اناكسوط ةيقود
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 . 181/ :ولاليم ةيقود

 "7/4 :يناملألا (دقن) تاكودلا

 ال15 297 .51/ :(يقدنبلا) يقدنبلا تاكودلا

 قدأت لفشأ "لإ سال تالابو سرب

 2ةقة5-غهدا“" ءئدا قهدع ءقكؤال 4

 ه١ .هالش فالال قالا فالاآ قلت

 تكقأ تلك كال" تلكه ىكلكا' صحو

 .ىلكأا فكك للك لحد للفك الالال

 ."ا/4 "الو :يوسمنلا تاكودلا
 . 71/8 :يراغنملا تاكودلا

 ."1/8 :ئدئالوهلا تاكودلا

 ."5601؟ :اشاب دمحم هداز نيداكود

 .914 :زئكود

 .هبيد - (هبيد) نايمروكود

 . "هه :نيكود

 .50/ ؛ة51/ كال : (ةلاحر) رييكوربالود

 :رييدراكيبالود “8٠17,

 كلن تدي كحإل فالك لك :رالود

 .8814 :كورالود

 .157 118-2150 :(ناج) هروفالود

 . همه : يبنالود

 فدك فكك كك٠ :(نبالاو بألا) ههالود

#/ 1 
 518 ءالالا" ىل» ل»# : ةيمالسإلا ةلودلا

 ش 79١. :ةيوفصلا ةلودلا

 . (ةيناهثعلا ةيروطاربمالا رظنا) ةينامثعلا ةلودلا
 ىلا ءالال ءالا# ءالا ال٠ :ةيكولمملا ةلودلا

 قدح كف فأل لت قآ' ضم

 :وئيسلود 8١4.

 .884 اله" :راولود'

 .411" :(سويطانغا) الويولود

 .ه88 : (ريب) اتربيلود

 /١1. :(ناطفق) ناييلود

 787 :بمود

 ءاذ7 .ل1ا/ ل58 :(هشتيدم) ىشتيدمود

0 
 .ا/لا/١ :(سيدقلا) كينمود

 .ا/ا/7-الا/٠ : ناكينمودلا

 ١١7. : (ليبلا) ردانود

 .194 :يوسمنلا ناوج نود

 89٠. : (دوبم) اهنودلا

 . 447 :ليئونام نود

 .18 :زيغيم نود

 اللا هال ءل57 ل14 : (زيكرملا) ليتناونود

 الذ

 01١ 56٠., 2154 :(ةسنرف ريغس) ياونود

 .8117 "24١1 : (اموت) رافونود

 501١. : (الوقين) هلوقين ود

 91/١. "08 188 : يسناس يلراه ود

 مما“ كال كو :(نافطسأ) يبيودلا

 للح .المال ءالالل لالا" ءالالا ىنم

 قل محال حلم صىعم ىاكل ىاح

 .857 2844 .1”١7؟ :ركب رايد

 ."5 :جاييدلا

 . 51/97 : (ناوطنأ) هينديد

 0790 1417 ءىح ا" لال :نويريد ءريد

 لاب ناخد الب الالك ولالا

 ,لالكهو ككال مك ككأذأ 9

 كلما الاله ءالالال ىلالالو ءالالا- الكف

 حا لح" للتو القال ءللذع الكم

 للك ىفلأ# فلآ ىفنودملك

 .لكك ىرا مرنم
 .م186ه 2ما4 ك2/ل84 :ةسدقملا ضرألا ريد

 .الا/؟ :سايردنأ ريد

 .84814 :ولغويدتفأ سناهوأ ريد

 .ا/ا/؟ : محل تيب ريد

 .107 :(قرشتسم) وليبريد
 87١. :لمركلا ليج ريد

٠١14 
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 ./71 :جترفلا تابهارلا ريد
 .8884 :ريوشلا ريد

 كلا الالب ىللالا# #0 :نويهص ريد
 الؤا/

 .8417 :ايحزق ريد

 .هالا ,,784 :رمقلا ريد

 .9:4 :نيبوناك ريد

 .8817 :نييشوبكلا ريد

 80٠١. :عاشيلا رام ريد

 . 8148 :اموت رام ريد
 . 5/1“ :انح رام ريد

 .8148 :نايريق' رام ريد

 .4819 :بوقعي رام ريد

 ,4819 :فسوي رام ريد

 808 اله الدال لاله :صّلخملا ريد
 .384 :ناتنومور يد

 .ه77 :(تنوكلا) دارتسيد

 .48ا/7 : بماشيد

 . 7854 :(لصنق) هيزيغيد

 . "5377 :نيزيفيد

 فال قا" ىح فى ىك اله : (لراش) ليد

516 

 1 را نسا 7 ل".6 :(ورتيب) هلاقاليد

 أثق 14 46" كأنال فاك6 عقكل

 .ه915 :(لصنق) دارتسليد

 . 16 :(ةريزج) سوليد
 .""8 ه14ه 4م : ةيطارقوميد ء يطارقوميد

 له قلق لكم ءلا" لذ :ينيدلا ,نيدلا

 و75 اال ىلخه لا" لكك كك كم

 ىلع تأ بكا ها" شو 440 .ى*

 هللكال لنك لذه ىلا" ىلا قلل

 هله لقأل فبلكو فكلن؟ كال لاك

 551١ لفة لقوم لاك كالا لدو

 لور لالا للاكل لللالو 711-115

 لالإم مي دس الالم .آالك لالا"

 قلق للؤأل وأب لنهم لل اخو

 مال فلا لككأف 205" 1 7

 قفكأف فكري قمكو فقال قوم قفاه

 تل اخ كات تالا" كلح كح.

 الم تألا" ككف ت45 كف" تغ؟

 لىلكأ الك" ىأكأإ قود "ملئ -كا/4

 ءاللكم للك" لالتاا الهال -اله١ للوقف

 ىالال4 ىالالا#  ىالالا الك -الكال

 للفو للو-الا١4 للمخ .المم-الالاو

 نلكدمدخك ىلحم ىلع” للفحك .لللخ

 كا فىكاأ مى"ك م55 ىلا"

 كك محك فقل لقمع لماذ

 ىصكأ فكم ىحككادملا فالم-ما

 للا قلع فنال قفندأ ىلكك

 11 هحشأا#

 ل45 011 ءكا7 1٠١8 :نويد"ءنيت:
 لوا 337 لاا ام كك الك

 لوألا للفك كول لااا نملك

 مانو فدق فد لقاكك .1؟؟-غ1١/

 فقخقؤ صقال فقالا مم5-هه4

 تال كلل" كالا كلو فخك فقخك

 ل

 .الالا :رائيد

 الألال لااله لام 015١ :نايمروكود هبيد
 فبل نطل نوف ىو لول 4
 ىلا ىفثقك ىدال ىلع" كللأاؤ الك

 .445 ىك : (دنطا) ويد
 لم# لاق لردك كك : يناويدلا  ناويدلا

 الثا فمك ءكثزحك "ما" لك" لفأل

 .قخا1ه ءال15-5

 17١ :(سيراه) سايزينويد

 همل١ء١



 عم -

 1١"1. ءاال4 : عارف
 «11ا/ :(باتكلا لهأ  ةمذلا لهأ) نويمذلا

 يف نركلا فشلا ففكتفلللا احح

 ءاللح نسال" سك
 213897 8١ :بُهذملا ءيبهذلا ,بهذلا

 سمول نوال نم نك للا
 لول للو ننزح للكل كالو سالالو

 قكالال لقكم قدك قفا فؤمه للك

 يمال فلق قىحك فلح فلح فالث
 لول ىاللال ىخالد تكف تقل ككل

 لكل لحد ءللوف ءالام ءالثك
 ىلآ4 لفك كدا كدا :(رس) بهذلا

 .مم5 فخ" ىكا

9 

 :اتسودار ١١7.

 ,1"8 ا : (دوهيلا) نويئازارلا
 ءالت الا ىلا :نويلامسأر ةيلامسأر «لامسأر

 لوز لوك فاو لك" لزح كالا

 فزد فندم ثقاقف لملم لكه للثكالا

 لكل فقل لقال فالو قبل
 .751 :توريب سأر
 244 فا" قا ,الا" : حلاصلا ءاجرلا سأر

 4ق44 4140 فق" كو؟ا لاله لالا
 لما للله؟ فال فالال ىقاال عده

 قلك

 . 477 :نيعلا سأر.

 اللا كالا ك1 لها78 ١7" :لسسار
 لبمز .للوجسإلا 4 الام ءالاك ءالكو
 ىلا لمح ىف لور ءلوال للود

 1١9 ىففمخا

 .861/ :نيسار

 . 4١ :يواربلا دشار
 1١71-4 2584 51 :نويزوغارلا ءزوغار

 مسبب لكك كال كك لك
 .ه قالف فةم-555 فقدال كح

 لح فوح ملال
 . 178 :يرام ايشتاك ليثافار
 .؟09 :(يداو) نيدفارلا

 . 5 : غر ويسنفار

 .878 "4 :ةنيفار ءانيفار
 .مؤ# ده ١" ل١٠6 :شتيف فلار

 "6١0. :(اتسيتاب نوج) سويزومار
 ,4 (7384 ,7ا/4 :ةنيهر ,نابهر .بهار

 ام ارو للام ى# محا لال
 ,؟ للورمالو# الا مالا/؟ لكك

 مم ىكأل فلاح فاد -مل## ىف
 مل مالا" ىلإ؟إ ىكا لهاا

 , 79/4 :فسوي سيدقلا تابهار
 هس ناو الا“ , 4": : (رانوثيل) فلوار
 . 443 و٠0 س5١ :دئوارلا
 مم 119-181 :(ملعلا ًاضيأ رظنا) ةيارلا

 هثدلوال للا للا كال كلام
 ىأ ءلتكه لكلا له ١١-4

 املينوؤاكم سك للا“ كمح مخل

5554 

 .مإلا/ كالا ل“ثؤال ن“”*ه١ :ابرلا

 مال ىل١٠ 218 411 :(خرؤم) طائرلا
 مقل الا" ىلا ١ ىلكذ

 .817 :(دوهيلا) نويئابرلا

 ل“ ولا لكك »و كك :نيدسلا لاجر

 يب فشل حا اد ا نا

 للأب مرو فيدل لوط خو لالا

 للو ىلال فنكزؤ فقا" فا فالك

 نلنك تزد كالا" ىمذف ك6

 كلا١١



 الوم اللوم لبام يقر تحن تكرم
 لول المل ولك ءالمك كلكم للكلب
 فلك فلق قنا عت للا ءالوال
 للك ىلا للك للام كا" ىلح
 ىلا لقا دووم لك لل ىو
 قلق فلن فقل فقال

 ف ل"ه "4 378 114 4 :ةلاحر .ةلحر

0 
 لام لذز تالك ءالك*خ نالهد نا”5أل

 قالو ىو راسل نسل" نس
 0414 كك ل" لك“ 4 كله لك

 مودك تال؟ فاهغ همأاإل فدخك ئذم

 يحك تكلف نك فالال فالا فقم

 اللا ابك الم الالاف
 ليوم الكاب كلكم لل ءاللل ءالكو

 ىقلحزمال لفأ لنك فنا للقك
 00 ل ا

 ,"5865 "11 : ماخرلاب

 ا
 , 85409 ,.248 .2414 :لوسر .,لئاسر .ةلاسر

 مقوم مقذال فؤم فرقه فقال م

 تكفف تكالد تكتل" نال تكن كدت

 ءالالل ءالا ا الا“ كفؤ تق" تلك

 لل لع ابا المك ءالمل رس#
 لقنأل قفنكدتنأ لقال ىكف لال

 ىلكأف فاق ىلاال ءهمل# :ةينابلا لئاسرلا

1 
 #45 44 :ةيقدنبلا ةيراجتلا لئاسرلا

5030 
 ./88 7٠١ : (86) دمحم هللا لوسر
 51 48 048 044 049 :موسسر ءمسر

 ل١٠5 فقر" نفخح-لزك ته سضك- 5

 00 ل ل

 افلالل لكأل كلكم لك" لكلا لل

 قمت لكم ملقم لزم كلزع الالم

 فم لألم ثكحأ لكمح للود للمال

 ضخ شلل 6

 نا  ةرشاكل  ةطلريت 1 رو

 ء؛قذأ لقلأف فكل دزه "الوم

 تالدكن؟ فقال فنت قلق فدل

 للقق ءالمم ءالالال ىكال تلا ىلا

 0 44مل ا## لح محم
 .9/7 :سئانكلاب نذألا مسر

 .ةيلصنقلا مسر - ليبلا مسر

 قالا .ىاله .4نالا قدم :كرج مسر

 تككتوت” ته" كاأل* مالم قذ4 فلك

 "555 كدا“ :ةلومح مسر

 .ةا8 "الا :جورتملا مسر

 ه4 : ةكرشلل لوخد مسر

 77/١ :دقنلا لوخد مسر

 .4117 ءالالا :ىسرلا مسر
 هو : ةراقس مسر

 الا : ةمالسلا مسر

 . 411 :ةلفاق مسر

 . 414 ال7 401 :نابق مسر

 .41/6 :ملق مسر

 4٠٠١ :ةمايقلا مسر

 ,"17* :بكرم مسر

 من55 فاك :رورم مسر

 . 45177 كمال ءالالال :نازيملا مسر

 5١ 60 74 4*7 .: ةيلصنقلا موسر

 فق ق١ قلخ فار للا ع لالأ»

 هالو فالا فكال قك' لقومه فود

 تنؤ تدم فقرز فوقدمو## فالال

 تخل ك7" كال تاأ؟ كلا

 لال "كال لخه14 "ها" لثؤ4 :ةوشر

 الالال كرك كتالال تكا فال 5

 ش ا

١٠١1/ 
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 موال نسرلا لسا ل14 ل. :ضصاصرلا

 كفا كآأا فخذي قلمك 254 اا

 ١”, 7 :(لآ) ناوضر

 .441 عالم قالا ىىالع قالا :لطر
 ه4 هامه :ةيوعرلا ءاياعرلا ,ةيعرلا

 قالو-هزلاب فدك فقؤل فعمل ه5

 تىقكأ تاكل ككلال تاك “كل مملال

 ىلا ىألا ىكك كمال ,5480-140*

 الزم ءالالا ءاللل ءالخاا كما" تكمل

 ىلال ىلم فكل ىلإ ١٠ ىعأ الفت

 ىف" ىلا للم ىلا لال 01د

 .قالك فىلالا ىفكك

 .8178 ال١5 : ةطيلخلا ةيعرلا

 6م : هدوو اغّرلا

 .8ا/١ "49 : (ةبيرض) ةيتفرلا
 .811/ : (راجت) ناوخأ عيفر

 .ه1 .الا/ :ةقرلا
 .نائشلا .يلقلا < دامرلا
 . 768 :ناّمرلا
 راما كوز كا .اا"4 :ةلمرلا

 قكرو لكم كالو "وال معك

 تكفا ده فالا .ئالت قالا يات

 ,ىلحإل للقإل القت الام ولا ءالعك

 . 174 : (ناوطنأ) نركنر

 ها اا“ :(ةقروأ ءاسيدإ .ةسيدإ) اهرلا

 ا“

 .ناكسيسنارفلا ةنئبهر < ةسدقملا ضرألا ةنبهر
 3189 :(ةسدقملا ضرألا) ناكسيسنارفلا ةئبهر

 ىلىعو الوم للا الو” اللا ل ك

 لاك يحال يعم

 .7/569 :ةيلمركلا ةئبهرلا

 ا ىاسال# لو : (ةرتلكنا لصنق) «ساموت». ور
 هلا

 . ةىللح :ناور

 . 75 :ةيرطعلا حئاورلا

 .154 :نيولبماش ثربور

 .18 :(سيول) ستربور
 .4108 ,تكا"ه :(لراش) نوسبور

 .ا/لا/7 :(يلوبان كلم) ريبور

 ًاضيأ (نارتنام) رظنا .44 :نارتنام ريبور
 .1ما/ : مادرتور

 ,/ا/7 : (خألا) رجور

 .898 :نوكيب رجور

 2146 289 845 :(بألا) يثوبكلا رجور

4146 

 قدك مد 14 لقح قفل حلال ءالال :سدور
 ."54 دال

 .199 : (نيناوقلا) ةيدورلا

 7١١. :نيدلا ءاسؤر

 .84 : (يقدنب رجات) وكيتسور
 ءاالا# لال 4 "ا :يسورلا ةيسور

 ىللمك نق5ن لد لكك تدك

 لىلم قنك ىتحح ىمال

 ا ل يشل دف : (يمورلا) « مورلا

 للاخ كهك لدهك لاكه كحال

 لول لدم الح لكك“ نالالال للاكل

 فؤ5 فأكزؤ 2فقا74 "عه "له للا

 تكل تال تفل كالال فكل
 للأو وخل الحل تخحك كالا كالا

 ءلملق المع تالالا الالا“ الكف

 قنق ىنأك ىلحح للكخك للا الخال

 ىلكقحمللال ىلاو ىلآ؟ ىاك ىو

 لام قالا“ لقال فكك فكا لكل

 .ا/8 : سكذوثرألا مورلا
 ىو مو لأ لله له :امور ةمور

 للحأ لقحك فكلمض ل16 كلكؤ كاك

 ءالكأ الإ مال فكك لالالا كف

 فلل ىلع فنا كلوا لالالا" للكأذ

١٠١14 



 فكل لكم لك" فتق ىىنكلودماا#

 4فنقأ فقم فقم مزز" لك ىلا

 34 ١ "-نلقق لما لاق لما" بنا

 65 ٠
 لو كى-؟4 2.19 له :ينامور .نامور

 ىى/ كده .55 ثا ل" لع ىلا

 ,"هك لك تكامل دك

 .8/ :ةيقدنبلا ةينامور

 :ةيكيتنامورلا ١١ .
 :لمورلا 9*1 #941 8٠١.

 ."17 2076 :(ربن) نورلا

 .816 : (مولع) تايضايرلا
 .9/05 :(باعلألا) ةيضايرلا

 قتك .ل“"فثال "مك ت“""ا١ ١5#“ :لاير

 .هالم ىهالا/ فاه 4ىذكع

 :كوكوبراشتير 7١14.

 . ١9/4 :رييتس راشتير

 10١. :يلش راشتير

 ."55 :رتسوف راشتير
 .158 (48 :دسألا بلق راشتير

 . 581 :تسريثلوك راشتير

 .1:05 17ه : ثويلكيه راشتير

 . ال رار

 ./8ا/4: 17/54 : (ةطيلخلا ةيعرلا) اًزيم ازيرلا

 تدمف قا"ه4 27554 .؟هال :ربوهلتسير.

 لكل ىلع فلم ىلأل ىلاأ# الا

 م١4 ىلإ

 مدئوهدهدأ لقككع لك ءاهه :ويلشير

 “35١7 فحح ىلا١ الذال ىمك

 6051٠. :(دولك) نوغير
 ./ا/0 : (جاجحلا دحأ) سورغ نومود دلوكير
 .555 :زولوتود نومير
 ,ا/لالا :ّلَل دنوعر

 .511/ :(جروج) دنومير

 , مو“ لوو : (ةلاحرلا) وينير

 9147 القال توك : نيليزلا'

 .5015 : (ناج) هيئير

 .ه91“ 288 :(نارول) هيئير

 ز
 .841 :(هللا دبع) رخازلا

 .ة١١ 401917 للحد ىقح قف :هتئاز

 .56 : (دلواب) وناز

 لاو لسع لب ه5 كلك :بيبزلا

 00 فل] منح لل كك
 مع سا :كبلعي بيبز

 #6 ١# :قشمد بيبز

 لل كذ1 ه4 ,غال ىك :جاجرلا

 ..4ال4 قالال قالك قمن قغ) مك

 :بهذملا جاجزلا «484 :وناروم جاجنز)

 كف 4

 الخف لالا ك١ :يعارزلا ,ةعارزلا

 لكشف فتكاأل :.455 1“ لو“ ل

 ىلكف فكالدمتكعك ضكأال ىلا الل

 فنال لحم ىالا# مالت

 .841/ : يلكرزلا

 خينرزلا : 41١.

 .53737 ,91/ 11/4 :نارفعزلا

 .518 :(ضرم) اشاب نارفعز
 .441/ : (ثلاثلا سويراكم) ميعزلا

 ."1/ا/ ,7"هاز/ :انولا

 .الك١ تكا :(ةرهز) نبنزلا
 .458 .4ها" قو :ليبجنز

 .ه18 48٠ :(قبئرلا روفلوس) رفجنزلا
 49٠١. :(ساحنلا تاتيسأ) راكنؤلا

 انكالف تالت تالا ه4 ولالا“ :جاوزلا

 ,الكأ ءالقإ“ لول لاا كول

 048١. :(يليسرام) يزروز
 :خيروز 1١7

 . 508 :(ةيرق) قوزلا
 لي



 ...... قا

 .(اتيلوزيإلا) رظنا :اتولوزلا
 .7/54 : (الوقين) ةدايز

 .577 فاه و١ :نبئزلا
 ءالل قد كك 758 574م2 :تيزلا

 .؛الا 37م١ 74مل : نوتيزلا
 .4855 :(يجرج) ناديز

 لا ء5579 737١ :(ميركلا دبع) ناديز

 وليم

 , (فيزملا دقنلا) رظنا :دوقنلا فيز
 . 184 :(ةكرشلا) ةيدئاليزلا
 . 774 ,اا/ : (فراع دمحأ) نيزلا

 .410 :(ورتيب) وني
 .575 : (وليفوثيت) ونيز
 .541 : (الوقين) وئيز:

 سس

 1٠١. : (ةيلك) سنيباس
 .ةهلللك «ئ؛5ال/ : يلاتاس

 4# ,7355 :(يريرح جيسن) ناتاسلا

 ءلأشق ءالارل لالا“ ىالالال لكلكال قكو

 م

 . 4417 : (ورتيب) وليدراس
 .اكينولاس - كينالاس

 .6ه4) فهم 4١8 7398 78ه :يرافاس

 لد ل11 127“ 11594 :فيربود يرافاس

 مالا لا ثش

 ٠6 : مسكن الود يرافاس

 :اوفاس ١4١.

 84١. :(سوميفأ) يزقاسلا
 484١. :(سوطيفوين) يزقاسلا
 .ال< :ونرلاس

 .187 : (دروللا) يروبسلاس
 .440 271١ ملال :اكينولاس

 .8١م :كايئيلاس

 .ممم : ةرماسلا

 . 119/5 : سوماس

 تشقق فكشف 2و لالال :دعس ناطلس يماس
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 .74 218 :نويماس ,يماس
 .494 : (تاغللا) ةيماسلا

 .8/41/ :تسيرب ناس

 ١494. :(نورابلا) راكتالب ناس

 . 494 :ليج ناس
 .١الا١ ءكالال نك ا75 : (ةفئاط) نييتإ تناس

 ١١. 7 :روم تناس

 . 455 23171 :(ةلاحر) يتناس
 اوال 10 141 :(نوج) نوسردناس

 ف١٠ فدقم ائماإل 455 55" 255٠

 ىلخق ينو نالت" تكدال همومه فال

 ءامغ .اآلالم .آالا" نلوم ل71 :زيدناس

 كندأ قلك لكا" لقا كذح تكلف

 م67" ضد للا ؟ كالال

 .ه095؟ :نولوبان نوسناس
 مولع نمد لمح : (يلراه ود ليخآ) يسناس

 .ه١1 : (ءانيم) نوميس ناس

 .ا/لا/" : (يلوبان ةكلم) ةشناس

 .1514 :راثوغ ناس
 514 9 : كرام ناس

 .ةالا : (يتيدنب) وتوناس

 ,ه81 .ه١ اه : (وئيرام) وتوناس

 .159 :نوتبماثواس

 تف 2ق”5 ق٠ "ا لق : حايس .حئاس

 لل ضولا كخ١ لاك لكلا" لككح

 لكم للدا لله 054 5 57

 لكقم لكز كأا ءكوأ لالالك ,ا؟ا/ه

 نامل كال ل“ثله لفكل١ خدم

 نرلاا للكال *خمن للا "امك

 يام (ءة55 25“ال نكا** نال" عك

 الكل ءاللف القال اللا للا ؟ الحف
 للكت لالوك للقو لولاكا للاكك ,لالتوت

 -ييسسعجب بتبسم



 يلا ل ل 1 ا ا ا ا ا ا -111111-1-1 1 يل

 الم ىلا للك لله :نايرس ,نايرس 15 ىنكال ىف ىلع ؟ ىالالا# للاكأل

 ثا قحغ؛ ل

 2766 : (ةريغصلا بكارملا نم .عون) كيباس

 لنك ىلكا ىلا ىلا" ىكؤ5 ىلاال

 641 هدفهم فلل حملك

 . 881 : ةيكايرسلا ك١

 ىمهكج4و .؟١ا/ .ا"ال :(ناطلس ىماسإ دعس 64482 غ4 لورا نك" ءلك١ا/ :وتالابس
48., 

 .ل٠١4 (548 : نويهابسلا

 .451/ : ةتبس

 .508 : (نوج) رسئبس
 .م84 "ك٠ :(ةلاحر) نوبس
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 مك لذإ ءلكع قك مل :راعسأ عرعس

 لال" مثلك ءقالأال فال# كا

 فدق فقال قوش 2051" "د - 55

 ىلىكل ىلفكأ ىلك١ لفك مه55 فا

 84 . 44 :ءام ليبس
 .ةنيفس - نفس  .ها0 277 270 .19 :ةيجيتارتس ,يجيتارتس
 ىو. نس نسب ن4 219 :ةرافس ريفس .757 : غئلبيرتس
 فرز قلكسخو قلك فل ير" مم فال . 411 : (انحوي) لتس
 .514 : (ةيقدنب ةرسأ) ودلاروتسلا
 .159 :(يزيلكنا رجات) يمروتس

 . 188 :(سميج) يروتس
 ,571 :(يزيلكلالا ريفسلا) نوتس
 .ه4“ فكالد كال : (راشتير) ريتس

 .55 : غرديبناغ نوف نافيتس
 هداك “ال4 ه4 2159 :داجحسلا

 لن ممكأل لاف لالدا ككل ككلت

 لو لل4 لهم ل١1 58 :نجسلا

 ارو لاو ل” الكم ل"هأل ل"

 تكلل تل" كألأ فهل هئؤغم 68

 نوبل ىىوكألا لمح تالا تال؟
 ىلع؛ المح ءاللو الالو للا ا"

 .مالك فكأ ىف" ىعم
 .الو9 : (ةلاحر) زتيلدس

 لللدو نمو لهعل ىفاخا ل١٠78 :يارسلا

 ال117 ولعل
 4١<7. :ركسعلا ةيرادرس ءرادرس

 . 1494 0188 : ةيئيدرس

 ' .5065 : (نانبل نهاك) سيكرس
١٠١5١ 

 ا ا ا للا

 1 ل111 لاا

 ليا لول للفلك لنا ١19

 لهك لموؤ-ا ه١ 21545-145

 قهمل-علالاه قالهم لالإ نلكال-١هم

 كحك ل9 لقال لحد فكلمم امال

 لل ااا للاخ كاكا كلك ءاخال

 دال لوم لاهدأل لادا" ,558خ 4

 ىو لسو للكل "مداها للكا

 فاو قا* قل لثذخو؛ ,تثلرح لالا

 قه ققا قهع 2.455 2.455 ؛؟:"3*

 فكال فلن فدك نشدد قالا فدك

 ,هالإ مكم"-هوؤ5 فوط فعل فالك

 مقك فخذه فهمك ةازاط-عحذك

 تنل" ىكدأ مثكدال لدلك "تكد 5-4

 حارفا لا ا لا فر دل

 نال لكلا ىكق تنفع كالم كلك

 للحل الدب كحك تكخخ كمال ىلا

 فئات تل لاا الل

 لقد النك المك المال لالالا كلوا



 ىلاال- للم ىالإأ ضفنأ ىلعأال للخا

 ىلا فمك ىقكا الك ىلخ# ىلا

 3015 قد" لحن ىبضقأل لقا" ضم

*11. 

 1١9. :ةداعلا قوق ريفس

 ها ه١ :(بكرم ًاضيأ رظنا) نفس «ةئيفس
 (لكذاأ فق فققؤ-فال نال ار لب

 كك كما لهل ل لم

 لقال كالك كالا فكالأ لون لجرس

 كدا ل14 ال لى لولسو نسم

 .لققك كالا لكم لأ للون لوم

 ال" للود خدم ل»وو نسضوأ سرت

 ١ 4١. قل 405 14 ؟-خةرب لاف

 ."1 : توريب نفس

 .الك :ردئالفلا نفس

 .الالا“ ال : ءاقس
 .849 :دوقنلا كس

 . 586 :وتالراكس

 .ال5 :(لودلا) ةيفائيدئاكسلا

 . 7"الال : ةيجنرفأ ةكس

 .ا/ا/ الاله :يرولف ةكس
 ءلككأ تكرلال لد" كه :ركاكس ركب

 لءلأثك ءالؤد ءلك١ كذا والم لمع

7/4 . 

 2587 244٠١٠ .غ474 :ةيراتركس ,ريتركس.

 كلم كتلي كاقدحكلال د" فال

 .الاثلل كأخأ؛ تكف ل4

 25:٠ م49 284١ :ةيرحبلل ةلودلا ريتركس

 ك5 تخخ تكلاا

 204٠ :ةنيجراخلا نوؤشلل ةلودلا ريتركس .

 .26468 فان فكل

 :يراتوكس 48٠١١.

 . 5884 :هدئالتوكس

 ف" مال عقم :حأم .ةسحلسأ « حالس

 غ5 08445“ لزأل ل“*الف لاك لا

 ءالخق فرنك قرنق قا#* عك قلل

 «(054 :يران حالس) ءالاو ءالاو

 .ىلكأ للوال المل

 . 705 :يلالس فالس

 .775 :(دجأ) ةمالس

 .4899 :كتمالس

 8٠١. :طلسلا

 87 : (نيينامثعلاو «كيلاملا) نيطالس .ناطلس
 وطلال الع تكل كا فرزلمك وع

 لل" كلا لحي للركدرتك ىلع

 ءاكلحا؟؟ لاكك كلا كللحدلاو

 ءلممحامل لوادر مل لرنو نسو

 كالك لالا ملاكم لك" دلمهخ لها

 كمق كمل" كمل-لالال لاله لاو

 5١6-278 لق القإل لخإ]ل لحم

 فضا تضفمب يضلل تف 5 يلا

 قالا تك" لثكأ الوز لوو نلوم

 لكم ءلثلد لثدإ كلك لللالو لابس

 نكلو ف را 4 تضضمل اضضا اضف

 لكك ككاو لثل لنهر ىلنون وج

 كلا سالو ىطلالال سالم سابا بسكب

 ؛ق7؟75 ك١ فدقك قدح لوز سرا

 «265505 2458 قره .؛اإلا قهع 445

 همهم فدا-هؤ5 فز" ماك يحال

 قمم فالا فال, فكشف فكخال فهال

 ك4 0 تكك؛ تكا تكأآ'ا كلا فما

 تكالك كالا" كالع تحكم ىمز-كعم

 نالالال  .الالا الب  تكمعغ تملأ

 لما الالم الالا الكل للكل بسم

 ينكف فلال فاك ىدو للوا -المم

 لفغقك فقال لقد نباخأك ضب معكم

 .أ١١؟ فا ىلالا فكم

 .؟ا/؟ :ربلا ناطلس

٠١" 

 تح سد جصت وعسل تاس تلقا اا صصص تمي يدا. و مص صدع بيحب اصلا حصل تقفي نايت شنوا سته سبور موتو سس سل يسيل



 :ةناطلسلا ١6 1١١ه.

 .459 :ةيناطلس

 .ا/" :(دقن) يناطلس

 ءالال :(ينمشثعلا ناطلسلا) لوألا ميلس

 دوز لما لعبت لله ىرذسحل

 المل ءالالم للألم ىلكا كالا لكل

 لالش دا" للم
 2٠٠١ .918 :(يناثعلا ناطلسلا) يناثلا ميلس

 قف ل ل ل ا
 285 :(لوألا ديزايب نبا يناهثعلا ريمألا) نايلس

 .4ا/

 .157 :اغآ نايلس.

 .15 :(ناطبقلا) اشاب ناميلس:

 . 175 :لوألا ناميلس

 .الم37 4١" :يناثلا نايلس

 2,155 94-18 .مل# .الال :ينوناقلا ناميلس

 كمال لو" لوا كلم لاخك للام

 كا 034 الفم ءكالك لمك كمل

 ىوقأ نمل لكل لكأل للك لاول

 الزر الما -المح نممم فقم قالقا

 .444 4307 فدا ءاللح

 .54 :(يبنلا) نايلس

 بيبط) يزانكشأ سانيهوزيا ناتان ناميلس
 .ه١60 031١١ :(يدوبم

 .754 :(خرؤم) يدوعس ناهيلس

 . 77 :لوألا سوقويلس

 .؟٠51 :ةيقوي

 .07-754؟ :نويقويلسلا
 1٠057. :(ناعمس لآ) ةنعامسلا
 .4810 :قاتسلا

 .ةالا/ ىك :دتقرمس

 مث 79١ :مسمسلا

 ١6/. ,78 :يدومعلا ناعمس.

 5١17. :(فسوي) ناعمسلا

 ,9ل55 ءالا٠١ العال :كمسلا

 .74 :(ورف) رومسلا
 الهو : (ةلاحر) ثيمس

 .ه١ :طاسيمسلا

 1٠٠١, 9197 :(يقدتبلا خويشلا سلجم) ونانسلا
 مالا .فالإ فالا" صئقش فالال ماك

 اضرب ل ل كل

 114 ا ا ل7١ 184 : يكمانسلا

 ش .ع41
 . 488 :لبئسلا

 .8171 : (لبج) راجنس
 لقم ألا“ لللالا؟ لت : ةيقحلس - قحنس

 للكل ىلحخ ل دل ءالك د ترح عكل

 ْ 447 ىو

 . 774 : ةيكاطنأ لهس
 .885 :(باتك) يعاوسلا

 :تاروس 85٠١٠ 8915.

 وزئنرول) .ه١68 ءا1508 ٠١١ :وزئاروس

0004 

 .484 :4811/ :نايمروس

 :(ًاضيأ ماشلا دالب رظنا) يروس «ةيروس
 لروما  ىكألا ءلمسلزا# للدم

 فك اقم 1للا ولال لع لما

 كك تلو سكاا لع فم فأل يو-وو

 هلال للا" معلا الو ل# ال

 ل117 لام لق لكك ل4 ل

 لالا ككف كلت هتك لعل ل5

 كقفأ ءلمومدتمك ءكالف كالو لالخ

 كأق لكأكو لكحل لل للك كام

 قالك كالا لالا ىلع نول لهم
 ةضاسلفلا فحل دف

 هلل لا الا لا الل

 سر سلو نسلم نسلم نسور ىنلو

 نيالا نا ا ثلا كلا ففي

١١7 



 كلم لم لالا نصابم سنن سعب

 قاف .قدال- غ4 كرد دؤورل سومو

 :445 417 ء4ك5] ئه -عالو كلغ

 قال فقالا -:55 ئ4ك5"-عغهإ) ىئئمح

 قمم -عملا"*" مقلع عقال عامإب

 ؛445 فقام فقخك ىو عم

 مال فلك هكؤث-هاا# فارسفلو

 ,ةهالا-ةكف فدخ فود فيل مؤعت

 ,همه-هما مم هال -ها/ع

 2015 كدع فخم صقخأال قيد وملم

 1-0514 ال تف كا#ة-515

 ككك تحال ىدم-تم) ىودجسجووع

 الكا" تكقال ترضخ تمل" للف ىالا

 للك الامل ءالقال او مسالا ءالبك

 لوا ءالثق ءالمل ىلع اا لكل

 ءالالا ءالال ع -ا/كال الت غانو الوسع

 : لعق لحم للوق القت لشمس

 هلك١ فالذ فاك ىفل' ضلع ناب

 ىذا ىلا“ للم ىلا لاقل

 لما-ملم67 ىكف فكم لقفكآا لوكا

 : فالف ىفالكحركمف فىفكاأل ىفكي-ممال

 ىفقكلحزخ#" فقكل-ددم للطظطدلل

 .؟!؟-ف 1

 . 4 : ةفوجملا ةيروس

 :ازوس 5٠١.,

 .,م1ا١ كه# 5817“ : ةجافوس

 249 الف ال نس لو :قاوسأ ءقوس

 للا كد هليل فال فأكل ا

 الك كلكم قفل فق لل للك لبو

 هك ه1: وو لل“ نال امال

 قادوا كرون كرو اكون مولا

 نورس فراش ضف ا

 الالف لالا نول سوو نسوا لسسو

 كتل" لنناا كمال نلت عر نوم

١,4 

 55 قكأل قكك قاأال قفاه لقد

 قدا لفققأ قأذ" 2151-17 "5

 ءقالم ءقالال قالا قكاا 454 145

 فدأ لقذخ (19“ 445-4١١ فم

 هآ5 فال" فلع فا" فلأآ فدو

 تملك كالاإل ىكف تكا ,ت5د"”-ك١2

 مك ىفماأ ىك"“" ىلال لالا“ ث كحك

 لقلك قلع ىالال ىلكتح ىلكا" كد

 محلا : يعوبسألا قوسلا

 1ك : يمسوملا قوسلا

 ,275 1"ا"# :ريرخجخلا قوس

 "نفض : جورسلا قوس

 ,ممم ؛فوصلا قوس
 الا ق7" كم١ :نطقلا قوس

 ,77”7* :(قشمد) شاهقلا قوس
 .الا*م+ : ةساخنلا قوس

 .5:4 :(الوقين) رتلوس
 44٠. :(رضخألا زاجلا) ديدحلا تافلوس
 .5ا7؟ 249٠١ : (رفحنزلا) قبئزلا روفلوس

 .211ا/ ,445 :(ةرطاموص) ةرطاموس

 7٠١. :نويرموسلا

 .61 87 :ةيديوسلا

 .١١5؟ .488 :سيوسلا

 . 5414 798 :يرسيوس «ةرسيوس
 كرا ءوخا ل د لكك اك# : يسايس « ةسايس

 ءضللادكل تكأ يكب صف مال ثا ل“ه

 4لذ6 ققك قك ىلودالا لاله الك

 كيس انكي باشا ديول تا

 ءلكل مك بهم لقك-1144 ل

 ءلماإل لتمك ام" لالالا لكك

 ءكاق ؟كاه ءاللأ" للا نوال

 كوك كالا للكلب لاك لالالالا للا

 كام لثاأك خام لكى "ام لكككا

 لاا“ لككأت لتإل لكم للختأإا مج



 45١ قام ذك لثف ع للالاب لابو

 فلا فد اثقال ققخم قلك قوم

 ,ههال همز" مو:5-هعم مزغخف فلاب

 كا" كده فراك فكأل مكأ# مخل

 نضال ولاا الاكل لولاك (”هم

 الاخ ءالال 5 الكل المح ارو ار

 ىلا فكح ىمال لاللق الزم لابو

 قفقكل ىففأل ىففاأ لك لنمو لم

 يققكا فكخأ فخ' ىفال5 ىلا د دمعت

 .31 444-15 ىزقإل ىو
 . حئاس < حايس

 . ١78 :يوجود نايتسابيس

 . 70/8 :(خرؤم) يرون ىفطصم ديس

 .الا/٠ :(ةقئاط) تاريقفلا تاديسلا

 .37؟ 23784 .58 :(نويروسلا) يريسلا

 .8884 :اوسنارف رازيس

 "ال١ كو" له :(ود) يزيس

 , 55 :(دقن) زيسرتسيس

 .607 م١0 :(ريرقت) ناريغيس

 مالم لم نلف لع :فويس فيس

 يضف فل ل

 ء١58 275495 ء7”:١ ء7”:+ :(وئنب)افيس

 ك7 كالا“

 17٠. :(اشاب فسوي) افيس

 . 7ا/ا/ : (لصنق) ونارفيس

 2453١ “و4 نالت لالش ءللل١ :ناكيس

 ءاللم ا اك"ك تكلف مزال صك عفو
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 .48758 2414 2178 :سمانخلا سوتسكيس

 .؟59 :ناليس

 : يساسوس رتسفليس

 19١. :دروللا (راودا) روميس

 .5514 :زيلوميس نوميس

 ماك : ينيراتنوك نوميس

 تايلاجلا ”0/»

 .ال4/8 .77* :ءاتيس

 . 675 : (نبا) ائيس

 .049 ,241 5١5 :هليئيس هلوينيس

 .,ة ا كه 254 :نيييس

 م

 لص

 1١5. : ةفيرششلا ةراشلا

 .مق1 ءالا“ه فهمك :نادراش

 145 21٠١ :(ةسنرف كلم) عساتلا لراش

 068١.- لثم

 ١5. :(ةسنئرف كلم) نماثلا لراش

 .508 امك : (ةرتلكنا كلم) يناثلا لراش

 .898 :نادروج لراش

 .44 :وجئاد لراش

 41١. 2184 : غازنوغود لراش

 .88 ىك اله :ليد لراش

 .١ة!/ "4١147 /ل"14 ال لك :رييراش

 ةض تس : ىفطصم ركاش

 :سنئتلاش 5٠١7.

 . ماشلا دالب < يماش ماشلا

 :يخاماش ١7/4 .

 .505 :(لصنق) نوبماش

 فقام لدحه : (ًاضيأ شيواج رظنا) شيواش

 .المك كاك

 ١ ,ىنكأ ب تراك اخ 7مم 787 :ور لراش

 5 ١
 . ."18 :نوسبور لراش

 ١ .084 «51/ ؛58 : (ةسنرف كلم) عباسلا لراش

 : لكم كالال كالمه قال قك :ناكلراش

 4 6م 7 ل١١7 فكمذال فنكال# الد العم

 ش .الف4 ءالالا لم» :نائراش
 ١
| 
١ 
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 .راقال ال٠5 :راجتلا ردتيهاش

 ءلاك لالا" ىكالا لاله :سراف هاش

 ٠١



 هدا قكل قدح اله قلد
 .الاله : يهاش

 ملأ نما[ للإل للك ىىح بلا
 ,؟89*٠ :ةغللا بابش

 .889 :يفيز ياطابش
 .ناقلبلا - ناقلبلا ةريزج هبش

 .برعلا ةريزج < برعلا ةريزج هبش
 .ه11ا/ :ويالام ةريزج هبش

 4١01. 294 : ةروملا ةريزج هبش

 .148 :(لعن) روشخش
 .911" الا / :(قحسا) يواردشلا

 مم م٠ :فشارشلا
 . 81/5 : عرشلا

 .81/* :نوتلأ يفرش
 نا ,لكوسلا لهحل» :يقرشلا  قرشلا

 الل تم ىذ فق فز ءفا-44 5"

 كلقأ فلام لكك لحم ىلا ءالو
 لالودلالا كلكم لكم -لكإ

 لخم لقال لحال كح .كالو-لالال
 لمأل لوم كوخ لك كلك دال
 ىسوج نسوأل ىلا لاح ىلع لكك
 نك "مها الا "خا  ىا"الال
 لقزاا ىقزؤأ الا" ل"نوك ل"ث1:-"؟؟

 15“ هال قدا" ك4 54549 45

 24354 قالا فاك قرا قلك قكال

 لال فرز فدا" فنا فكك قال

 ىكأف تار فرك فكف فقأ فالك

 حم تكك تف“ كذا كاله كالا

 الالف .الكتك ءالكش لالالا الا

 فلم فلال ىلإا؟ ىعال الت الخ

 ىلإ ىخنردمكك ىلا" فكا

 ىكت فمك لفا؟ كال ىو مالك

 قمح مالك ىالك الا ىلكال

 ' ل١ 5-4 ١لل لندد ملكت

 الد ءكالا ءك1 لك ك١ :ىندألا قرشلا

 مدؤ مآل قفا .ق؛5 دال لالذ

454 . 
 ء4ه5 24114 ."44 ,75 :طسوألا قرشلا

 لكف ىكال ىكال
 2.197 ءلال4 ه9 .”» :ىبصقألا قرشلا

 نما فالك فاال فقغم .:"5 ل4

 لقك' كا" فق

 .8 :ندرألا يقرش":

 .9١1ا/ 41545 21١58 :يبرعلا قرشلا
 .ه1/ :ةيدئالوه لا ةديعبلا ىضارألا ةكرش

 ,ه74 :هتراجتو طسوتملا ةحالمل مادرتسمأ ةكرش
 مكمل بكل!

 6١84. "45 :طسوتملا رحبلا ةكرش.

 ,هدو .ه١٠ال :ةيقدنبلا ةكرش

 . 1417 :نيمأت ةكرش
 .ه54 كالو .١ا/4 :ةيزيلكنالا راجتلا ةكرش

 كلما 1م١٠8 كا/4 115 الت :ةيراجت ةكرش
 قلق قلنا لنهأ كحك كحال كلم

 فدي فدا" فنا ققحم قكاأ 4ف1/

 ,هوهه-هو#م مابك فاخا فدخ فدال

 ىلقأ ىمال يرحم تكد كتل فقم

 .م3ا/
 الغ .الا#. :(دعب ايف تنافيللا) ةيكرت ةكرش

44 4. 
 . 189 :ةيقرشلا دنهملا ٌ«رزج ةكرش
 . 478 .1491/ :ةامح ةشمقأل بلح ةكرش
 1 .144 : ةيدئاليزلا ةكرشلا
 ءلال4 ,ل5 :ةيزيلكتالا تنافيللا ةكرش

 ءلوا# المك لغه لما

 نسولل لدم لور للله+ لاو -خو
 00 ور ا ا ضل

 قفدال فالف ف758 047“ فاذ قل
 فحم فلك فلا فك 1590 105/

١٠ 



 0قا"50 فاق .ةااللودخ4ف صحم محال

 ءفكا-هدم مز5 فوم فورس ىىسعلا

 تك تكل تكد تلك نو مل

 ىضلح تقم تقخف كمال نونو ىسأ

 يقلل فكح ءلثك كالا كنا تاب

404 
 1١9. : ةيونجلا تنافيللا ةكرش

 .694 28٠084 ,ا"11؟ :ةيسنرفلا تنافيللا ةكرش

 2519 2409 2١84 : ةيدئالوطا تنافيللا ةكرش

 .ةهغه

 ءلال4 .ءكال١ :(ةيزيلكنالا) ايفوكسوم ةكرش

 45٠. ىدخ اال

 ١١". 149 :ةيدنالوهلا ةكرشلا

 «48/8 «40ا/ :ةيزيلكنالا ةيقرشلا دنملا ةكرش

 .هل5 فا فله قكك 57-6

 قرشلا قرش) ةيسنرفلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش
 .ه917 ه٠ :(ةيسنرفلا

 61١8. 188 :ةيدنالوهلا دنملا ةكرش

 25١5 2708 1948 :ةيمالسإلا ةعيرشلا

 نفخ نحل ةففكتم

 . 4584 : (ندرألا) وأ (رهن) ةعيرشلا

 7١١. :ىسوم ةعيرش
 .548 .هاخ8 الت :فارشأ فيرش

 .37/ا/ :(دقن) يفيرشلا

 ."7 :برعلا طش

 ءالكأل للدم كلوا .ه568 :ىبعش ءبعشلا

 ءالكل كال فقم فكل ىلع لحم

 491-خقكم فخ فال" نحل فعمل

 5١5. ىلا" قلع

 .56 :(يكولمملا ناطلسلا) نابعش

 58٠. "9# :ريعشلا

 : 2445 :ريبسكش

 وو لوم نسوو ىو نسور : ىركشلا

 ءالهاأ قكأ قله قلع العسل

 الثا" الدم

 .الال4 :نالسرأ بيكش

 .م656 ؛الا١ : نيرفلا) (توت) قلشلا

 .ه55 .:هال :(دقن) نلش

 ١7١. :(اشير) يلش

 244141 لل "1-198 ل١ : ةيقيرفأ يلاهش

 للكل ءهلدؤ لدإل فم فى“ الل

 ءلكأل لمي ءالاه٠ع كك زف ءلا"ال للك

 4-0401 نشب مالا الل كالا

 .اله 5 فدهقخ فقال 44٠١ ىقال»

 فالق وك نلكو كح ه4 :عمشلا
 ءلأغأ تهم" مالا ئخلم ع4

 ,قمعع القا" ءاللك لكلام

 .الىا/ :نادعمش

 01954 .78؟ ,؟44 :(دامرلا .يلقلا) نانثلا

 .ًاضيأ (يلقلا) رظنا ,4/0/-غا/#»
 ."11/ :قئشلا

 لكدا/ الف كهل لدا :(رديح) يباهشلا

 . .ةالا" ,"ثةا/

 :نويباهشلا 77٠.

 .١؟ :(ةسنرف ريفس) هيفوغ لوزاوش
 1541 ءالالا ءك99 :(نانبل يف) فوشلا

 ,الكف قكف 44

 .4568 :تافيوشلا

 48١5. :يناييشلا

 .154 ,94 :(ةنطلسلا يتفم) مالسالا خيش

 .4884 :(بألا) وخيش

 71١. : (ةوخألا) يلريش

 .4417 ؛ 414 :(ينوطنأ) يلريش

 ,35117" يقال :وئسيش

 589 ؛"3ال/ موك :كيشلا

 ش ."م١٠ :ةجقأ ليش

 .44 : (مايليو) رليش
 . ٠*7 اله : نابخ) ينيليش

 عا#ا/ ١٠١



 .554 :رغربتليش

 ءكال4 0117 :(يسنرولف سدنهم) يلويش

 هالك فالا

 نع
 للك لوز لامك 2.7448 49 :نوباصلا

 قال4 كوالا نوال سوو سالو لدول
 .38ل6 4خ١ الل .كالال فلله

 نيل سير ىرم :تارداصلا رداصلا
 فلم فلك فالح ولو“ لكلا لالا
 لكك فكل فلخك فلك فعل

 8٠١. : (دقن) ةجقأ غاص
 1١. :(هاشلا) يناص

 . 5١8 : (كلملا) بويأ حلاصلا
 الل 758 7351 :(خرؤملا) ىجي نب حلاص

 الا
 الكا :(لبج) ةيحاصلا

 .881/ :(الوقين) غياصلا
 لكل ىو# ىلع رخو ما" :ابصلا

 ش م١4 مل
 مح كالا ,ىومه 2.144 244 :يئابصلا

 ل10 0
 .8ا/1 211417 ءال# :(ليل) غابصلا
 غ١44 ,"98 145 :ةغابصلا .غابصلا

 قلم فىخ7 فلذا فكالف فتكا 4
 لكل لكل ءللهخك فحد لضخ كلك
05 

 27410 :(لينشوكلا زمرقلا) رمحألا غابصلا
 ؟ 1 فض ةضقل دشح

 ٠ نسولب مالو ىلع ما لالا" :ءارجحصلا

 قالو نلف لام #1" لولا للك

 قمع للكل للا لدك فالح فك

 .لملؤا“

 ءارال ٠١١ فال 144 :مظعألا ردصلا
 70 ل لا سر فم كلل
 فلوو ملكك لكم لك" ككأا لكم

 للمك لوح للكال لحال كحك كمه
 فكل مكن وا" كال "هه
 ااا وراسل اا اللا كالا
 مخ للم ءالذا ءاله»١ ءالكال

 :برصلا 1١7١, 1

 ,ال56 789 :ةرصلا

 "ق4 "59 :يفريصلا .فارصلا ,فرصلا
 .لمال ىلا ١

 594٠١. :(ديع) ءارذعلا دوعص

 ,ما/5 : (دوهيلا) ميدرافصلا

 لوم نلكال لااله ىالالا" يمال :دفص
 لرسم لغو الك" الباك ءاقكمح
 لمح ىلالال> مالو

 . 704 :(يدلاخلا دمحأ) يدفصلا
 ,ا١ :(ةلودلا) ةيوفصلا

 1٠١١. :(ةناطلسلا) ةّيفص

 . 774 :ةلاقصلا

 .#8 : (يئالس) يبلقص
 كا نو مسادكو لله :نوُيلقص .ةيلقص

 ليف لأكا؟ كال ىلا فكك ؛4؟
 نون لوو للإبداع كال
 مالو ءالالا كد 415 كال قدك

 فيد# لال لالا دو 5١4., :كصلا
 ىرلالاا فكك فكنت مقا" فلاظ فقدم

 11١5 ىلا" ءاللح
 . 7١ :يبهذلا كصلا
 ٠ .7/8/ : هو دمغ كص
 ءلوو ىو .ما# 47 :يبويألا نيدلا حالص

 مفلح

 .8814 :(باتك) تاولصلا

 1١4. :زتيوراسب حلص

١٠8 



 7١١8. :(شرح) ربوئصلا .815 :انيف حلص
 .9ل٠0 21441 :ريونصلا : .مماب : (ةعانص) نابلصلا
 5١6. فد مو :(ةعلق) نويههص  ل#» ك١ :نويبيلصلا ؛يبيلصلا ,بيلصلا

 ءالال6 ءالالا 58"# :(ريدو .لبج) نويهص مال نمد فوسما 043 0417 41 الل
 ءاللك الم" للزل الالف لالالا الاله نقنكق ملك الك الم لد ىلا ف

 م4 ل ىلخ نأ ككل كمل كمال

 5١7. 2844 :(ليئاربج) ينويهصلا م6 و١1 ءالالل نالال للك الل
 89٠. :ةينويهصلا نسل. لوك 590-95 مخك كالا

 .4174 :ةدوصلا هدب كال لاو ردا لسشوو اسدك
 فا” مز ك5 24"-2# 4١. ا” :روص ىأإو فؤزك فرك ,هال.-مكم م"

 ترك الاله دو لادا تف فال لبو رم فأل ىفد تلك ككل
 قالا قكا" لكك را ءثدد 0157 ءالابلالا نوبل ع واللاب“ اال رباك ىضالاكالا

 ,الل كفك فكل فكأل فكذ هال لحال الخال للحم ءالاؤ ءالما ءالالذ
 ه0 ءكالك كح للا" 4 .لا» ءالك :فوصلا يعكر -مكك ىام ىلآا؟ ضدح للك
 2 ارو وإلا للك ككل كال .317 حم ىالك ىلا" فنك ىلك

 قالا قكح لكك كمل وال »و .481“ لوما لدا" دا ك0 : غمصلا
 ا فدق فدق ققخع فقال ق5 كالا" «47 2,39 ,الا/ : عناصلا .يعانصلا ةعانصلا

 5 نمكك ىلكا» م55 فله فلا ىقك ىف ءالك ىح تك فال كال
 0 .ىإلا/ :ةيفوصلا ءلكأل ءلمز لانه لل" كلن ءكاح
 1 مال ننعم الا ل١5 :/علدقن) لوص 149 0719 كاح ءطمال كمت ءلكال
 : البق التل اللب ىمز# سو# لا لاعمال ىلل» اوال لكك
 3 .ه01 :(شرؤم) ةداز قالوص رسم. سارع سوو نسور سوم سوس
 4 .ه١ا/ ,445 :(ةرطاموس) ةرطاموص 45١ .447 ء44) .كالال ى"و5 لل
 : ارب مال فا فأإ .45 2.9 :اديص قاله فالك فقكق -؛5ال ق5"

 : نمر اوم" للا لكحل ا ا ل
 ١ لأفالا لفا-داعهو ال9 للا ىهعه صآف فالك فاكإ مدك-6هد5

 سبل لس وسرور سرا سر سوو ىالف تحك تمل تلت فزك ف5
 هيلا يسامفسا دضهأ ضل شح كك لك" كا لكن ءالا7 ككل
 لب سوال وخوف خور نسوا "عل 3١١. لحم ىلالك م

 نور لوك لنكك للتم ىس# كا . 458 455 :ةيريرحلا ةعانصلا
 4ق5م-ئ76 كلا (قحالا لكنك .859 :نفسلا ةعانص
 هام" قالت 154 14 #1” . 685 : ةيفوصلا تاعانصلا
 قالا فكم ملوك فدك فدل كح 2447" .48 4/١ :ةيجيسنلا تاعانصلا

 فخ فمك فؤزك فا فخل فالا . مكرم قلك

 ا ْ



 كن 6 تكدأ قفقق فقال فقم فقال

 ل لا ا ا ا ل

 تالا تكل تكل" ىمو-كهزل ىمم

 تقل تخت تول" تن" تنل ىكللال

 ءلجك نالت تكا ككل تكمف

 كلا لاك الا: ووو لة تال

 الاقل الكل الوب وبطل بعل ولام

 لل" نلك لمع وحر لون لل

 لقا زخم ىلا" ىلع للفك للم

 ىاله ىالأ فكأ ىفال ىلعف م5

2445 

 ,ال09-ا/.١٠ :(صنقلا) ديصلا
 .م.06 : كامسألا ديص
 ا : ينالديص

 .48"5 :نوديص

 نأ ند ىلع ىلع لو لال لاك :نيصلا

 مخك لد لالا" ىلإ الا" كح

 9١5 لخكأ ىلإ قكك
٠ 

 ص
 لنك قه قا" ل للثو :بئارض .ةبيرض

 ملللح بثلكحم الرا" فه قال ىلال

 لدعم ءئ4و 4" ل لال للا

 لكم نلالكأ تكل كقم كلم فكالك

 لون الالم لاك لادأل كدا كاك

 لوم لو لوألا لااا ىلا مخ

 غ7 تضر ض2 ساب نشك دي

 قلد فلز قلأل قام للحم "ال8

 قود قلاكف لالا فام ل5 فكا

  5فحم فالال ىالا قكاك قدك

 فرنك فلزإ قحو قدء٠ فأقخ .ة5]/

  256ماب» ىمكؤ فكل فقك

 لك كلم فقحك فحم فالم قالال

 ل

 ليحل كالو كوم جل كلل كل
 لكك ودع لجل زكا للكل ءالوف

 . 1١١7 :ةيباصقلا ةبيرض

 181 :ةيلصنقلا ةبيرض
 الود الوم لرو ىفر مك : ةفايضلا

 ىلا“ ل/مك

 ُّط

 الل مالك 444 .7548 2175 :نوعاطلا
 لاح الاه الا ىلالعع الرا" ككل

 . ملح

 . خابطلا - يهاطلا
 . 19/١ :(سراف هاش) بسامهاط
 .989 :فئاطلا

 الكوك ءالك١ ك4 8٠١", :فئاوط .ةفئاط
 كلك الما" لالا ءالالك ىو لالالا
 ىلىنلو ىلع ؟-ا/44 للوم للقذا" لم

 ىلا فلح-ملال فلم فلك ىلا
 لل ىلع للمال ىلكه ىلإ"
 ىكال ىكلدلك؛ ىعكا فلورا"
 .فاله قلل لىحد لما" ىلا" ىلا

 ,”:4 ٠1١" :ةسدقملا ضرألا ءابآ ةفئاط
 04 :راحتلا ةفئاط

 ,ا9١/ل١ ,١١ا/ .175 :نيبتإ تناس ةفئاط

 ,الا/٠ : تاريقفلا تاديتسلا ةفئاط

 111١. :ناسرفلا ةفئاط .
 8١١7. :سدقملا ربقلا ةفئاط

 ..ال4© :انحوي سيدقلا ةفئاط

 8141١. :ةيكيلوثاكلا ةيكلملا ةفئاطلا

 911١. :لمركلا لبج مادرتون ةفئاط

 ءالكال ىكلالال نللال فال "غ7 :خابط

 الع ىلا ءالعح



 قد ىلهفك ىفخ فله مما" :ةعابطلا
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 .4ه9 :ناتسريط

 717١. :(خرؤملا) يربطلا
 .الهك .454 لالا“ هال : (ةريحسب) ةيريط

 الاله ء1#9 1١1 :بيبط ءيبط ءبط

 ءققأ فقال ىلع "#1 لالا" للا

 مون بلمالو مام فقم - غلا قدم

 لللتكه لالالا لتالال مأذؤ فما فدا

 ,56 ال ءللقالا لالال» للود

 45١. 4فد٠ كله قال : نوزبارط

 ىلع فا ق5 255 مال :ماشلا سليارط

 لققك لع ملا قلك كا" ءكا

 لللذؤ لدك ءلذك كالك كفا كود

 لهوا لو "خو كال *#

 تكف تكرم لكك 27" "هلل لكهك

 او نام الما كالا كالت ءللالا

 يظر بر رضا رف ضن ضل

 ولالا لالا للا لا" مخ للام لال

 قالا فقحاإل قدم لكذو لثأأل للملا“

 ىق507/ 414٠ .:"" قا" 5و

 ,ءقالا/-غا/ل4 ء4الا# ككأللا ,.558- 5”

 ماا" فلكؤ فلك فدق قلك قلو

 فما ىفالال مالا“ مالم فكق مكمل

 موكل فؤخك فالح فلك فراق فما
 تكقخك تأكل لدم ل55 لتد# 0585

 تىلك تكد تمرأذ كفه "438 "طلال

 لءولكك الك" للك الاكل للاكا للحك

 ىلللأ فك قمم .القا ءالثو لالال»

 للك؟ قال لنقوم ىلا ملل ىلا

 للك فلا" ىللم ملكا

 الك 54 لال نلحأ :برغلا سلبارط

 لملك 24١97 45085.

 كال. تحك 957 :(لآ) (يابرط) هيبرط
 ىلا ىلا ىلع القال للهم للق؟

 .8ه1 047 : سوطرط

 . 49٠ : (ليبتلا ةلاثح) ريطرط
 مح ما ١" لف الا" :ةيلاعلا قرطلا

 ىف ملول كمل كا ىلا لالا" كا

 مما يقلل
 2441 488 47-44 ؟ : تالصاوملا قرط

 قمم قدا" قمل ه4 قشمل 455 2557“
 للك لقا" فكم ضمد -ململ" تما

 ."9 :لباوتلا قيرط

 .الا/ ءال4 .54 :ريرحلا قيرط
 ,"8:-194 :ةغللا لافطأ .لفط
 اختك اما الالال "الك : ءارغطلا

 .8الا/ :(دقن) يلارغط

 .858 : (ةرودنبلا) مطامطلا

 ءال١4 ءالاثال 459 , 488 :سقانط ,ةسفنط

 .الث١ الكم

 .الالا :(ةسيئك) روطلا

 .53 2137" : (لابج) سوروط
 ,7١؟8-8١١ .84 :نناكسوط .ةناكسوط

 لكك للتكيف لكلا" لكسز "ثلا

 تلم نكالم لكلالال ]الهلال لككخ

 قكأ لفه" قدأ فدع للثأل لفك

 لف" ىلع" لالا 5 قال

 , 454 75 .: (ةيسنرفلا ةئيدملا) نولوط
 ,7357141 فا فا : (نبا) نولوط

 40٠١, للؤ9 لاو :رئوط

 . (ةقيثو) 877 : يلوبوكرام نوط

 .5514 :(بهذم ةيرهاظلا

 .4884 : (باتك) لامعألا فيلأت يف لاهكلا لظ

٠١١ 
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 41١!. 55 :جاعلا

 تكأل كالك “ت1 غ7"هزل : تاداع قداعلا

 ني نفط فس فس دل

 ملالح ءالكم ءللكنالور لوم لالو

 ىف فكك فقا فىخ' ىالك ىع؟

 فنا

 . 774 : هنولشرب تاداع

 :ليعامسا لداع
1144-15 11" 

 . 3١6 : (كلملا) لوألا لداعلا

 73١8. :(كلملا) يناثلا لداعلا

 .؟ا94 كالا : دجأ) نيزلا فراع

 41١. :(سيدقلا) رازاع

 .؟819 فق فا الا" : (ربغ) ىصاعلا

 474 : (قالش نب هللا رصن) يروقاعلا

 ."؟؟ :ديدحلا ملاعلا ش

 مقال ىل"ال» ل“ : كرمجلا لماع

 ءهلق5 ءفنكومه لا“١

 .؟"4 2435 :ةناع

 ٠١" 5894( 55٠. : (هاشلا) ريبكلا سابعلا

 .7؟ :نويسابعلا . ىسابعلا

 ىهاإل ق٠ 204 له :ةيدوبع ليغ ننغ

 قلك" لدا" لعل قع 4 ح-مم

 لاك" كلمك لق" ككل كلال كلا“

 ,اكمو للا الم لام لاا لالك

 يللا" الاد كالا قلك قدمى لكم

 م4

 . 761/ : يسلباثلا ىينغلا دبع

 ,؟ال4 ىك اله :(ةزع دمحأ) ميركلا دبع

 ءلا6 714 لال :ناديز ميركلا دبع

 نال

 .8417 2884 :رخازلا هللا دبع

 . 775 :يغارملا ىفطصم هللا دبع

 245 2,438 243894 23484 :(ةغللا) ةيربعلا

 .ةثده0 قن##خ قدا

 ,.556 (؟8ا/ :(سلوب) دوبع

 .811* :ةّيبع

 . 77 217179 : حارجلا نب ةديبع وبأ
 .954 : (جاحلا نصح) تيلثع

 ."8/4 ©1١. : (ينارثعلا ناطلسلا) يناثلا نايثع

 . 1/9 : (ةجقأ) ًاضيأ رظنا «(دقن) ينايثع

 ء)# )7 ٠١. .4 ءال :نوينامثع .ينايثع
 فكا-دلإ الو إلال ىال5 ولا“ له

 01* 035 قف قالو

 "١١-51 لاءسلدو لدم لعو

 نر شال نر[ ضي ا اا

 ل5دحامم .لد؟ هع ساة#؟ 46

 هلال .كالا- ١/١ كلكم ال54 لكل

 فلكمكعامك كحك فلم" كال نلالك

 كام ,تكاك-؟7"١ 7" فلورمحالومه قلؤأ

 لل لاخم للا لكلا لاك: لاا

 كالا كك تكدو: ”18 4٠" 141١

 2595١ كرك لألف كالم ”لالم كالا

 "اولد داك كذخ ,ءلؤم "59

 لكوم للا الا لالالا لالالالا لااا

 لودر لل دهو للمال لثدا 1:94" عال

 لالالا لاا اإل لكك لخلل لك

 كيس نكبلا ني سضحخل ةضحغ ضم

 ووو لفه "وا ول

 2.455 ق١ ؟١٠45 قاآه 24كم 5ك

 255025455 55” 24551١ .؛ا"لل 2ك

 قتال ىقكال 424 فهمهم قدا

 45١-245 ف4قفذق فمه 25ال5 .ىئالا

 فا١5 فاك فاه صدك فق ىقال

 هما-هؤ5 .هزؤ" ها "ه-هرخال فاو

 لنإ فكن فدوزهود فدا" فو؟



 كن كالا تاك كأأت كلم" ىيفح

 كف تكف كمال نهي ىومدسعم

 لالالا الحك الحا تريز دكإلا ىلا

 حط نفض ارا فا 4

 ءالالك اتش ا" ولم

 الث 8-1غ4 الما الم اولا وا

 ىكال ىلاه ىا؟5؟ ضلال ملالإأ للدم

 لفقمحلث5 فقا فقددملا"# ىلعو

 قالع كتلك لقال ىف" لعمال

 لقال ىقحكع الخ الث مالا“ ىللا

 .١أأ 5١5 فال" ىقلع شعح

 ./ا/4 :ضييون جاجع

 :نولحع 8٠١.

 .877 : (شابقلا) يمجعلا
 .ريقعلا - ةريجعلا

 .5158 الكا" ءلال؛ :ندع

 المال ءالالا ءالالا ت٠5 :(ميرم) ءارذعلا

 80" ل4

 الآ والا كلآم للك لسا للا :قارعلا

 ء45" قا"5 لفلش سر. سرق ىبب

 لكم فقك فق" ىلإ! تحف فما
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 تضيف تش كلل :يبرعسلا «برسعسلا

 تكد عمرا فمك صال ضال 594 يا" #عو

 كوم فكهاخ لك لله قمل قك

 20,717 فلقإل كنقك لالا" كالا لكك

 توك لك لكلا لكلا ءالدخ ىالدإل

 لكم ل ب لكلا" نكأال كود الزم

 لال اا للكل لالالا لكم لالا

 451 ىلالك "خه للهز ل“"ك4 ل"

 2455 ١-غ44ق ق15ه-54“# .قالثك قالك

 فام دا5ه فام 454 245" عمم

 ك١ كأي فقل فكم فقال فل"

 كفك كنا كتفشد كاع تار 001

 الكل تلا كالا تحف تكل مم

 ءاللق ءالثال ءالللا ىالرالا ار

 لقا الون امر داباو ابل اا

 نالالل ءالكأل الكل المر سالوو الورع

 لحال لق ع القا الالم اال ولالا

 ىفقك فما ضمأ فقم فلل لكم

 ىالة حالا نكأل ىكم كك ىو

 نقدم" فقل فمع الم ىلالال

 قلك فلا لكم ىحتا كم
 :نايرعلا 4٠١84 485١.

 24884 ءالالا١ ءالال٠ :ةبرعلا

 . ا”ا/ا* :ناتسبرع

 ءاللو ابك نحو مالك مرو :فّرغعلا

 محم ءالاال ءالزال

 .(ميركلا دبع) رظنا :ميركلا دبع تزع

 .ه4 :(كلملا) زيزعلا
 .؟٠1 :(ئلئب) فاسع

 ,"5ده لثخد# “مه هال :نالقسع

 . 1/4 :ريخألا ينابرلا ءاشعلا
 ./17 : غبتلا - ةكلملا بشع

 .غهر4 و١ 754 :رشعلا
 . 48/ :راهبلا رشع

 .الا :ةيراجتلا بصعلا

 161١. :(ةسنرف يف) ةبصعلا

 لكك : غروبسفوأ ةيصع 4٠١4 ١ 4١.

 .41/ :ةيئامورلا ةبصعلا

 . ١84 : ةيحيسملا ةبصعلا

 .447" "م84 لا" ل٠1 :ةسدقملا ةبصعلا

 ءامك ءالال الك ءالال 2٠١ :ةيسناطلا ةبصعلا

 ش .؟1 782075 كمال

 الا” ىفادوك١ 320 :ةئثيدحلا روصعلا

 تلا" كاك لكس لاك ىلإ الم

 فك" قولك: لهل "ع1 “ا

 ىلقعقك ىللكا ءالم#' ىذع فكا“ ىفوهال

 ليف

 مع تما



 .ةل5 ىلكفذ

 ري كال لك لالا 27١ :ةميدقلا روصعلا

 مكر لرللإل شخ الك كأل

 مو ثم ل4 ١7. م :ةطيسولا روصعلا

 نوم وضم الالم ىلك ءالأ ت86

 نوف نب لل" ك1 "اه للكل لل

 قلد فقالال ىكال قدخ فذ فأذا

 لكإل ىللوأ ىزوف الد فماخع علف

 ,ىىنكأ ىكا" ىلهم ىف

 0/11 #44 لالو لالال 75 :روطع رطع

 .هلا م8١ 604 :ريقاقع اقع

 ,هال١ .هدم .ه44 :تابوقعلا ,ةبوقعلا

 كلل كلد ىكحأ؛ كحأ فقر فالك

 للم للعم اللا كالت كالا" ككل

 .848 ىلا" ؛ ل

 . 7 :ةريجعلا ,(ةريغ) ريقعلا
 مرخسمإ) ىو كل .147-45» 51 :اكع

 لولو لكك لكحل كف فال فك

 لل نربسلأا لال" كرا كالح

 5 ا ةضطا ضلوا افلا كيشلدل

 كالا -ئ 5 فكه 155ه م

 مكم فال 554 نكي 0/5 ا

 ىو فقل فال فالح فكل فكال

 نءرلتك ىالر تنمو ته تلا كحال

 ىلا ىللالا الكل الا و ىالكا ءالأ؟

 م١5 ىلا ىعم

 .ا١ل95؟ :ةديدحلا اكع

 و8 لهو لول 41١ :راكع

 ال :يقوجلسلا نيدلا ءالع

 7 : (لايكم) ةيلعلا
 56١ :(ناخ) ةيبلعلا

 ء14-14 1١ :ءايلع اع .يملعلا ىمّلعلا
 الماك لمد كالك كالك لاه لكك

 نىولنر نرو مالم فكاوحمام# للكو

 نيكو لمح للم الام الثا كفل
 ىلع لفل مطل لكل حالا ل1
 قب لكل لحم ىكلأ فال للك
 وزال قحح شحال

 ,ا1م-111 1١4 :(ًاضيأ ةيارلا رظنا) مّلَع
 هلل كالا كمح ككل كلل لالالا
 ىو تكل تل“ فكك ك7 كك
 الزلال تفك تما

 م35 #1 كا : نايلع
 .71/ :(اكنرفالأ) اكنرف ىلع
 ةففي : نسح ميهاربا ىلع

 9/894 :بلاط يأ نب يلع
 /40831١1. :وئينكيب يلع
 .457/ 24554 575 :يىنسحلا يلع
 ل11 21٠ اك 174 : (طالبنج) طالوبناج يلع

 فير سل
 نالابا# الاله ءالال4 .ءالالا :نويهص ةّيلع'
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 ل44 ءالاو ءالاو سمح :ةّمع ماع
 "117 :نآيع

 . 154 : غولويلاب ليثونامع
 .9/ا/5 57١ :باطخلا نب رمع
 9١08. ىفهال 58١" :ينارمع .نارمع

 .دقن < ةلمعلا

 ,.الملعءوه :ناعمس سيدقلا دومع

 .107 : (سجرج) ةريمع
 ءلث4 ءلو» .)77» ل18 :ةلومع .ليمع

 كال للوك خف كمال كالا كالم

 لحكإ المال لك كذاك كال

 ىو لوألا ىلنثرك للثام 5994-1

 ناو “وزب للو  للالا" لثكا ا“

١١“ 00 



 قمم قزال ق4754-59 وم عا1/

 قضت ؛ف!لا' قاله ؛قكال لكم

 قمز فو" فاخإ فاك سيم فدال

 فاح فمزاأخ فز فالإ فالا موه

 ىلح تق 1 اتقن تكل" كلل محم

 فدك فالا ىكح ىلأ

 .48ا/5 :دواد نب نائع

 .الل١ 48٠١, لالالا“ نىوق :بتعلا

 ."؟17 2818 54٠(. :رفصألا رثعلا) :ربتعلا

 . ةروطنيع - ةروطنع

 1 "751١ لقال ىلا* ىلا : نامأ دوهع .دهع

 ضف فش قب فل شما ل

 نمل نال ىو نى نسر نوف

 لالخ اسال سجال

 .ل49 «الال5 : باطخلا نب رمع دهع

 ء4ك١ا7ل كه 21١57 :(ةبيرض) ضراوعلا

0# 

 ."83؟ :ةيئاوع ,ناوع

 2.548 5990 كل٠ ,ه44 :دايعأ ديع

 الكل ءلكك ىالالال للعلا بكل الت

 .9ل45 ءالكأل ءالعح الوخ

 .الدال ءال48 ءالؤ5” :ىحضألا ديع

 5 :نيسيدقلا عيمج ديع

 .ال"5 :يونسلا ديعلا

 59٠. :ءارذعلا دوعص ديع

 54٠. :ةرصنملا ديع

 .الؤثف لزلبحك ىمم لرسو : حصفلا ديع

 1 .9/48 ءال45 :رطفلا ديع

 59٠. :سيول سيدقلا ديع

 ./50/ ءالا5 544 :لافنركلا ديع

 .8؟17 +59٠ 17ه :دالبملا ديع

 47١. :دوهيلا ديع

 .59 :نادمعملا انحوي ديع

 .801* : (ةراشبلا ةراغم سراح) ىسيع

 . 91 :(ربت) ىسيع
 , 7351" 781 76 :فولعملا ردنكسا ىسيع

 :نويوسيعلا 8١5.

 ءىلا؟ (581* 198 :(ةروطنع) ةروطنيع

 .1كا/ ىلك ىلخ

 . 577 :راجتلا نويع

٠ 
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 87١. :758 :نيدلا رخف ةباغ

 . 508 :(مايلو) هواراغ

 . 5714 :وئيدرانرب رابساغ

 .411ل : هيليئام رابساغ

 .881 244 :يبلاب وريبساغ

 .48017 :(ةلاحر) يدره نوتساغ

 .؟1ة1/ تهحخ لاو : (زوج) لاغلا

 :لوييلاغ 38 *١١,.

 ."6 :(نوف نافيتس) غربنيبناغ

 .:هرمال 75 :اتيياغ

 .8917 :(لونرف) لييربغ
 .الال/ : سونيجأ سايتارغ

 4184 .195 1١١«, :تامارغلا ,ةمارغلا
 ياك يا لل لا ا

 ءلكؤأ "ال4 اا "خهرإ لووول

 فاق منذق فققخذغ 55 ق٠ لك

 تالاكوكلا تدل ىنأ الف المل

 ككل ككفك كلكذ تكلا ىلا كفل

 تقكأك كلك تلف كالأل ىلبذ" ىحال

 ماا ءالمر# ىالالم لمن لكم

 .857/ مؤ - مع

 . ةىقا/ , #8 : (ةخرؤم) تنارغ

 2ا1"| ,1؟59-7١ه :ةيقودنارغ ؛قودنارغ

 مخل لور ىكح

 ىادسإلإل له ىف 1١-6] :برغلا

1١ 



 فاك ف٠ 4.535 055 "6 األ خوال

 لالالضسلب كف لكك كالت ع صل فال

 (ككال كلا ءلكعال .لدك للال-الو

 للك كاف كاأأ فقلقأل لنحت لا“و

 ملا خ4 "كى لد كالا 7م

 قؤاأ 2.ىك7575 251٠١ .ئءا/ لكو؟ ءلثملاا

 هاكألل قالا كالا 454 46-454568 ؟

 للاد تقم تكتكذ ته١٠ ك4 ١ سكه

 لقتل ىلىفدأك فق المال للملا" كلل

 ىلماك ىفعأ فلو ىلا" ىكلذ ىلاال

 ىلا فمع فالم ىلال# ىلا معك

 لنال قلنال ىقفخ-مخأل ىلخت قفل

414 

 .04“ :مادرتسمأ ةراجت ةفرغ

 2758 745 7٠١ :ةسيليسرم ةراجت ةفرغ
 ىو رو للك لكم الكا كالا

 ملف منن قفاه قالا" .5 5

 :٠ مز4 فدك .ه054 ف5" 25475-5٠.

 ىلإ تدمك ترا" كحل كحد

 نسب نى نحو نرخ نزلوا
 : ىكك تىكم تقال "555 "54 69

 نحل تحل رك كالا كالؤدكالا
 لد ع ىقأل ىكمل الكم الكا" الكل

 ."817 :نشورغ ءوسورغ .سورغ «تورغ
 ."854 :(لاير) شورغ

 ."84 :(ةرق) شورغ'

 ,ث14 7١1 لله لو :ءابرغ .بيرغ
 نيآأ تدك فكفح فكزؤ فكأل ؟”51/

 الكل ناللم ىحمل تح ترك ككل
 فالك ىلع ومو سن حو الدم
44 

 . 01/4 : (ةرسأ) يتيرغ

 .118 :رشع ثلاثلا (يروغيرغ) راوفيرغ
414 458. 

 .4819 :رشع سماخلا (يروغيرغ) راوغيرغ
 ءال88 ءالزال :(تيدنمشرألا) يروغيرغ

 القت

 1 :يروتلا يروغيرغ

 .847 ءال١4 :(نمرألا) نويروفيرغلا
 . 757 :(يدرب ناج) يلازغلا

 نما فالك قالك ل“"ثدا ل” للك :ةزغ

 مقال لقب ءالالال الد ىالالع ءالدك
 .585 459-241 2.185 :نطقلا لزغ
 ,,/77 : (ةدام) تيربكلا لزغ
 ىلحخ كالا يدها 80١". :(لماك) يزغلا

 فندق لفك فما" ىا؛
 . (فئيزملا دقنلا) رظنا : (يدقنلا شغلا
 15 لال لله ل١" :(ةريب) ةطلغ

 قلك فلم ءاللم لادا“
 .4”8 :ناملغلا

 0 58 :(ةيلك) رتسسولغ'
 451١. 214859 :(ساموت) رفولغ

 .9ل11 ال١1 :(غبتلا نيخدت) نويلغ

 42٠١, 949# :(ةنيفس) نويلغ

 41 : لتسوب مويلغ

 اال :يروصلا مويلغ

 ./44 «الالال :نالبوغلا

 7١4. : (ةريزج) دئالقوغ
 2.807 لا9 4١ :نويوبوداورفدوغ

 . 487 :(يداو) روغلا

 .7/81 «الالا/ : (هوصناق) يروغلا

 ,4074 ,"#؟ :(قشمد) ةطوغلا

 . 7١ :(ةسنرف) (دالبر لوغلا
 :سويلوغ 4١0١.

 559١. :(سراف يف) نوريموغ

 21١848 4482445 45١. :(ايوغ) ائوغ

 . 54 :نيدلا حالص نب رهاظلا نيدلا ثايغ

 . 77 : سقعلا) هريغ
 ليش



 .١؟9 :قودلا (ود) زيغ

 .56537 "60/4 "59 : (ةلاحر) ليتسبغ

 ء41 17١, 4٠١, :(ةسنرف ريفس) غاروّيغ
 .13 45 ١4

+ 

 ف

 ,505 "95 ١5" :رباف

 .807 :(سكليف) يرباف
 81١6. :انورب سويباف

 ,405 241١17 :(ةبتكم) ناكيتافلا

 .ا/ا“إ :نسّدم هيئاف
 اال ,75 :ىسراف (دالب) :سرسفلا .سراف

 لولا" كح ول مو ماك لل" ا

 لاله ملحال لدلك شال ىالال ءالك

 اك كلت كاكا كالاش كالا" لالا

 للمك لوم لالا "كه لثا-98184

 قا لا" نعل لثاا "ىلع ا"الاا

 ,غهه فؤملل .قأاأل 44ه .ىالال قالك

 قاما لقكك قكم 2؛"17؟-غ58 قدك

 فام ملا قدا ل لخك ققخه عملك

 اللا نارا" نىك مرا فالإ ه9

 ىندمك ضما9 ىفغعف لقاك ىاك١ ىلاآك

 قدمق قدر" قنل لقتل فما فقمت

 لكلا

 . 5145 :(ناصرق) لوب سرافلا
 2759 : (ةفئاط) يبهذلا وأ بهذملا زامهملا سراف

 .48ل8

 هه : ساف

 53د 2.4١ مال ل" :نويمطاف . يمطاف

 ش 015

 . مقال : (بيدأ) راقاف

 . 7١ :(يراجن بتكم) يروتكاف
 7١١, :سنالاف

 .ةلاف الي دورتيب < هلاف

 .153/ :(لآ) اولاف

 :انولاف 1١1 31١8 408-41١.

 :اتسوغاماف 7-5٠" :1#

 ."١5؟ :رابوب ناف

 همز لكال لك” ك4 1١١ :لادناف

 ١١1. :ههال ود هليتناف

 :( نغيوه ناج) (نتوسشنيل) نياتوشنيل ناف
 . 1" كحل

 :بلسناف 8١4,

 1١5١. :نغاه ناف

 ,مالا مالثإ الاله 18 : (ءاني ملعم) يبئاف
 .14 71 "دال لكك ل5 : (ةيلامج ةدئاف

 موب نسون نم مها" :ةيلاله ةدئان

 .5"17”؟ 4

 .الا١7 :نوسيرومزتياف

 .1/ : ىتفم ,ىوتف

 :(ةغللا بابشو ةغللا لافطأ رظنا) ةغللا نايتف
15 

 7/8“ لالالا :لوألا ىنعملا نيدلا رخف .
 للمس ا ؟9 178 : يناثلا ينعملا نيدلا رخف

 لسا لتس أ قا .؟اخك لكم

 رم لمد الاا كالا كلذ كال

 لفم لاو لذاك ل5 خي كملك

 0 شر شل ضرير تسل شط كسلا

 قمم قالا ؛؟ةئاله .قكك 25ك"5 . 13"

 تمم لكما هال هم فكأل ه4

 لحال المك كلك و العمل الدال ىو

 فكك فلا" فلك ىنأ ىقفدال ىحوأ

 لما فكم فما“ ىقال-لوقو ملال"

 455 قدنال كدت ىذكأل ىفكك ىكل

 2448٠9 مال : (ىرسألا) ءادف

 .4:5 .الاثا 89 :يومحلا قبأ) ءادفلا

 ءاللأ تيقن 5“ ق9 "5 :ءارفلا

 ال ١٠١

 يل ل يلا ا يل لا يا ل ل ا دا دهيم ة ل ذة ل ل لالا اي



 .ال45 لقكلاا/

 كالو فا "4 ءالال ىلا“ :(ر) تارغلا

 ,للمم "5 21 - "1ك لكك

 7١8. :(قود) ارارف

 .604 : غربتي غوه زتنارف
 ا" ل ل وال ل" : لوألا اوسنارف

 دم ولإل4 كال لها لمد لوم

 مم5 مالكا كالال كلك نىلا5-5117

 357" ىلكف بكل اللا ءالثأ فما"

 .6017 :نوراب اوسنارف

 تدك فأل فؤإ ,قم4 :هكيب اوسسنارف

 .84" ىلا

 .ه48 :هسيتاوسنارف

 .,15 ©1١4: :يناثلا اوسنارف

 ًاضيأ رظنا 4١١ :يلبمرتود فيزوج اوسئارف
 . (يشوبكلا فيزوج)

 ./ا/٠ :(سيدقلا) زيسأد اوسنارف

 9094٠. :يمتنفود اوسنارف

 .7717 2.7549 :تاكيف اوسنارف
 تاك تل" 159 .18ال :ناكسيسنارسفلا

 الالات الاله طلال" اللا وألا

 ثا عاا اخشاب ةك فكرل :

 ىاكحلالا ىلحك فلك فلا-حنف

 مقالا" لىقأ ىلا مما"

 .5ا/ :ودرانرب وكسيسنارف

 . 09/7 ءاال4 17 :ونازتاربف اد وكسيسنارف
 .ه59 :ولودئاد وكسيسنارف

 . 91 :سونامريف سوكسيسنرف
 ,.177/ : (كاج) ينابيغنارف

 :تروفكتارف 54414 9١0١.

 .555 :(باب) جرفلا

 .4341 2458 الا ؟ :ينيجرف ءاينيجرف

 . 175 2474 : (رصيق) كيردرف

 .84ا/ : (سونامرجإ) تاحرف

 .4879 :نوسام كيردرف

 .886 8١. :لتوت نائيدرف

 , 117" لل ل74 : لوألا دئانيدرف

 .15 : (ناكلراش وخأ) دئائيدرف

 . "5ك : يكيلوثاكلا دئائيدرف

 9/8/4 .الال” :سدقملا ريقلا ناسرف

 ءالث8 .هال4 279١ :انحوي سيدقلا ناسرف

 ااا

 .9١ل)١ ٠١١., :ةطلام ناسرف

 .7/54 : (ةيوادلا) لكيطلا ناسرف

 ."54 : حلملا يداو ناسرف

 :ياسرف 754 58984 /]9١.

 للا لالا ءلكأل ىل"# لدا :نامرف

 تلا فؤحك فالق ىك56 اسال كال

 حا ءالك؟ا ءاللك القال المك ءالاا

 ار

 . 73707“ :يلئامرف

 .454 27" ؟ا/ 3854 :ليئامرف

 .الما" مالم ف5 :نرف

 كقول افلدحك فا ا“ : ةحنرفلا « يجنرف

 ا ا ل ا" ل ا

 اق كالو للدك للدد-اله# للك

 سا خا ىلدإل لنوم لإ للفم

 فلق قالك قالو كال للك لوا

 تضل تك" كيف فخ" فكال مالنا

 ءللاكو الام الحال ىالم زلال جاالا#

 لكن .الومسالو ا الكب الالب اضل

 الكل ءكللح ءالقك الما" للالوسالال»

 للك يدم حت ءالثخ لالؤ 1-لا

 ىلفنتك ىلىنغف فىقثا" فلم ىلا ىلح

 لحم فلك ىلالا" ىعك لكحل
 .1/ا/ :(دقن) ونوطلأ يجنرف
 1١4-711 ل5 ١17-214 :ىىسنرف ةسئنرف :

 كا كح افرك لال ىلا لاا للدم
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 ىفك ىلا“ ىلإ .الك ءالا؟ كمل لكك

 لاا ءمل ككل" لحالك

 لكك ءلككأال /لاىس5 ل115

 اال ا ءاالا كمل

 لتقك فقلحأا فلق امم لمك- 4/١

 للكل كالا كاك ١5مل كلك

 لكك ل احلال لهم

 كما امم ياام اللا للا اك

 للدأإ لور 16م لوا" تكواأ كرف

 هةر حرفا ىلا ةكرشلا تضف

 تفرك ريض تضر دضش ةضي يضف

 ةركنيا را ار ل ا ا خلا

 نلتأال دمها "هو ا ىل“ه#*

 لل .اخمعم الما" لا 14

 ءكدالا .قد5 01" (1 ١5-9845

 قالؤ .ئالال عكا" قالا ك١ ال-9

 ؛غ558 4«2ك5ا/ 2555 255373 2قا"ال 2قا“»

 ق١ فهر (قةدال ؛هه قدا“ فدا

 5/5 جالا 2 قةكال- ئكم كا“

 ,هاو-مز#؟ فم٠دم-49+ ؛؛مم-؟ا/م

 مارب فالال مالم فال# فام فالال

 .مكك صفكتسموتك فؤق فكال موت

 ىكال تىامز-مؤا" فمقكدمرملع فالال

 02 ولا اش مالا

 كمال ىكهزؤ كم" كما كؤمعكؤعه

 ىقحدجرلع كالمل تالا تكل كنا"

 لالالا ءالاإف ءالا 5-5 ىالدلاا لالا

 ةفرلا د ةرؤ# ا فولت 4 شزو 2262 ت64

 للوو الود ال25 الك هو العا

 للقتال ولالا الا للك هاه

 ىلا ىلا حفز لاحم

 لكلا ىلع فلك فىلالملو

 ىقكح فقح فققدملا" 4 ىف لام

 لكل لكل مكل فمع ىلفعقأ ىقا

 للك فحح الط لالا" الا ىف

 ئلقأ فقال فخك فقال فخا فخم

 ,.41-5]4ؤ فكرت سحتلال فحم
 .ناكسيسنارفلا - ناكسيسنرفلا
 .اا/ :نويكنرفلا

 .09157 : (لييربغ) لونرف
 :(بألا) جامورف
 . ه9 :(بورح) دئورفلا
 .ا/54 , 88ه :(سيئأ) ةحيرف
 .85© «الا١ : ةلوارفلا (قلشلا توت) زيرفلا

 ةرنو : يزيرفلا

 .514 : (راثوئيل) رييرف
 .441 15 :قتسفلا
 ءالم5 599 1598 19 :(ديع) حصفلا

 .الل4

 .هالم :دصقلا

 . 17٠ : عيروق انحي نب ٍليسلاب ليصف
 ءملك م١ ءاله ,هه ١" :يضق ,ةضفلا

 كحل كال لاك كلذ فلحه ىف

 لبم لوو سوال للا نساك ال4
 لاكن لكلبد اكثلخ "مك ؟"الخ

 فكك فلح فذه فالك فكم قفأه

 للالا/ ىفم كل# كل" فاك 4

 ىكأ ىلىنكا' ىلىقم؟ ىدقك الو" ءلعا

 4455 قىفكف

 ل76 718 نالا» للا١ :ءاهقف فيقف قف
 هين

 ىع للم الك له للعلا :يركف .ركف

 كفو لاك ل55 كتكخ لقخم لالا

 كالا  ىلف# اف ءالهك ءالفلا
 لنك يلد" لكل لحال فلق دلما

 476 ىقو لا :ةوحالفلا .حالفلا
 لقال للون تلك تم لا 1
 م6

 لي

 اك دل ف د د اي يل م دف م دادب ا رج حور مب رووا اور وا در و ل ا حا د و يدل ار يرحم يصتس بح عيب يي عساس



 .الاثه فمك لأكل فكوال لو :ناسالف

 .8848 لما“ :ايشالف

 2187 :كنئملفلا ,.نوينامالفلا ,نامالفلا

 كثف كلاق ملقكا لقمع الخل كحك

 فقال قرح فالف ق4 هال للم

 .586 فاق فلم

 لالا ءكقم ءك"م ءالت 49 :ردنالفلا

0508 6445 455. 

 94٠"9. "خ١٠ :سولروفلا ءرحألا سلفلا

 كول فك ىل# ى :ينيطسلف ,نيطسلف

 قال 11 خل للف اللا مل

 ءاللك ءالدتا ءالبم تقر تدك مالو

 القش ولالا/ ءالالا اال تاو وبول

 ىلالال فالك فلل حك ضمد ولت
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 .488 «415 :ةفسلفلا

 ءلا8 قا" قك ءاله ىح فك :لفلفلا

 كمل -ك11 كل فام لنا] لحم

 "“6١. فاه .عؤال

 35١5. ,اله8 :يكلق ,(ملع) كلفلا

 .نامالفلا نويكنملفلا ,كنملفلا
 . 475 : ةجولفلا

 ٠517 :يروليف ءيئيرويف .يرولف «نارولف

 .الكك فرزح لالوسسإلم كلف

 «54 25٠ 248 :نويسنرولف .ةسنرولف

 ككل ءلذع فك ءال“ا ىوستح

 كمل ككح لقال لبو نسر موس

 كلم كالا" لقول اخ لعل مك

 قواك ىقح للألم لنجح اكو لوح

 فكال قلق فلخ فلك فقالت كأم

 مك ىلا ضىضنخ ىنرز فالإ مر

 ش .47/4 :(عمجم)
 2كمك 059١ .؟4 كو :ناسنف .ىنف ,نف

 لدن فدل كف المال

 .99«: (ود اوسنارف) يمتنف
 .511* :لشنف

 .ا/57 : ناحنف

 تك كك كا" محك فه م5 قو :قدنف

 “أو لك كك ك1 ل# كلل

 تمادجوى محل محك لنسب سكر

 الكف تكمدتحال ىمم

 . 7١84 :(ةيقدنبلا) كارتألا قدتف

 ,م#ب» :نييسنرفلا قدنف

 ."97 :نيينوبراشلا قدنف

 .411 :(ىد كاج) مودنف

 .,"086 لالا 7١ 7١١, :نويقينيفلا ,ةيقيئيف

 .9/717 ءالا ” ءالا١ : هكاوفلا

 .885 :(باتك) دئاوفلا

 .ا/44 :ةوفلا

 . 459 :نيتوفلا

 .(سلفلا) رظنا : سولروفلا
 . 74 :موروفلا

 .١١ا/ قلك ا5 ىو :ةديدجلا ةسوف ,ةسوف

 ,5'ال كدا ")ال كم7 : (راشتير) رتسوف

 .ه55 21480١ 28:4 :ينيراكسوف

 .1481؟ :رغوفلا

 .450 11١" ءالال :(ربم) اغلوفلا

 . 73886 ؛.٠74© :(ةلاحر) ىنلوف

 5١5. : (ةبتكم) ولبئيتنوف
 .4418 :نلهوف

 . 7/٠ : ىصنق وبأ) نزاخلا ضايف

 :(فلار) شتيف 8 .78٠م١0", 541١ .4١8ء.
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 ءالالال .ءالال4 ,17 :(وكسيسنرف) ونازتاريف

 اا

 ,199 :ناريج .ناريف

 .ا١هإ/ (حلص) نافريف

 .4851/ ءكا/ل١ :(نوج) ينريف
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 .141* :هيريف

 .014:-هم+ الالال :هيفيف

 .ه514 :توفيزيفلا

 .م"0 79 :(سيسنارف) تاغيف هتاكيف
 .44 61480 :(يح .ةرمعتسم) سوكيف

 06 : سموكيف

 ,.هكلمل فكك :تنوكيف

 م" :يرباف سكليف

 ."601ا/ :فونليف

 .7414 : (ةرتلكنا لصنق بئاث) بيليف
 لو" غو نلاخثه لالش لد يناثلا بيليف

 ,.؛57 4ه٠ 44

 ىلا لوزا كله كه لكك : يح بيليف

 .الكم ءآكالا كلكك#هم لكأ

 .1417* :ازلشنيف

 م46 لكك لاا ل١٠٠ 34 لالا :ائيف

 ,فن5ؤ5 فلك فلذا

 .044 : (ود) وتيئيف

 .الاث4 ءالا١ ك49 :(نوجريس) شنيف

 .(نارولف) رظنا :(دقن) ىنيرويفلا

 اميإ

 وى

 .ةهال4 "فه 2٠١١ :سداق

 . 73" :شداق

 . ٠٠١ : (ةيراجت ةباقن) موراقلا
 . 71/4 :(ناخخ) ةيمساقلا

 87١. :(ربن) ةيمساقلا
 .”11 :يناشاقلا

 4" فم ه5 .غه ٠١ ٠., :ءاضقلا , يضاقلا

 075 اءاأ تكخحك كحال لثك لعك

 0ك لاكك لاله لاك ,.؟١5م- 515

 ,ثهأل لخهإ كد لهم نلوأل لالالا

 ملف مالم كام كالك "نال كك

 تايلاجلا مم

 فام فرع فالك فالا فيش فقال

 اكلم تلد تحلف كد دلل محل

 كالال ككقف تكلا تكالال ككلال ككك

 ءلكأل ىققأ كأم تكل" تكلا كرت

 ءلقد ال1 الا/44 ضال اخو ارا

 القا" المال ءالمك ءالمج لالالا

 4817“ فآلكأ فلك ىف ىلع احم

 مالسمب ,45 ٠# .كأل ,ا71" :لفاوق , ةلفاق

 ل“: له لاكال ضم ىالا* ىر* سها 0

 كهم هك ك5 ,741“* لالال لالا“

  لكوا" كورا ح للك ءل7كأل ,ءلككك للدأ

 ارا خدك “خدم لدا لثدح لاكذم

 ةضقب ةرشرطا يضل ضل شلل ضع

 ا اخ للا للاخ لاك للاكك

 ار لكنا للام "ك1: للك ١ "اخف

 قالا قالا" يل#"سوللو 41
 غ7 ف1" ف1 :"1-1"" 6

 ف/اكحأت15 فالا قكال فقرأ قدا“

 445١6515 فاك فاه فاا" فتف

 تكد -ك؟ا"* كهد تفذقك قفؤف قفؤ'؟'

 الور نالاث» ءالا؟5 الا ؟ اع الل

 ىلك؟ دلل فمك لم" ىند للقك

 م76 :(ناخ) عاقلا
 .ا/"١ :سوماقلا

 8١/. :يروغلا هوصناق.

 ءلال4 ءله8 2144 ملا :نيناوق ,نوناقلا

 ل ككاو ىلا للعلا كلك

 لك لالا كلا لككال الكه كلا#

 مقوؤ فقؤ5 قفزا" فال" 2قال4 "وال

 ,ةالال-هالم الاب فالا فكال قمن

 الل تلك تلد كحل فلك فحل“

 ىلا للغح كلام تحال ىالال ىالت

 . مله ىلا

 ل55 لكل لكك لقال :يلودلا نوناقلا :
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 . 40 :ةحالملا نوناق
 .88© : للملا نوناق

 قنا م5 24٠١ 4١ "ا ءال :ةرهاقلا

 لما لكال لت“ زا" لالالا لل

 لور كال ثا دك لنككأ لحال

 4و قدم قد" قدا ققةك .ئا"؟

 مم فقالا فالك فالك فعال قالا

 ءالاؤ تخل لكالال لدا" فأذا سند

46 
 .548 ٠١8. :لابعألاب مئاقلا

 .م١٠8 الاله :يابتياق

 . 4/4 كالا ءىكال كه :(مسر) نابقلا
 .784 ال85 ءالالا :ءارذعلا ميرم ربق

 لالالا ءدك ل5 :(حيسملا ريق )رسدقملا ربقلا:

 ىلع 7” للقاح كلف المك الرمل“ للف

: 6 

 ءالثا ءالق» ءالالف ءالال؛ :دواد يبنلا ربق

 0 .ض1ل4#

 قد لآ قلم ل1-ه8 :نويصربق ءصربق

 ل٠ لال ولفه لحل لو-ال

 ثكح لكل لدا دلع لالا الكف
 حو اما" الك للد "هم الد

 2455 40#“ ”2١7 45:٠ ٠25ال قده

 ءاللا ىذا" يكف فزل فقمزك قالك

 ىاال لقلت ىالالا# لالالالا االكا
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 مم" ىلا ولالا : يطبقلا .طبقلا'

 وزب لاله للم :ةنطابقلا ,ناطبقلا

 لدول لاول لكم كا "04

 قكاأ لقكاردلكلم قأك 4 "59 ١8

 قفؤ قالك[ قوم 55١ 55١ 46١

 ىلك يدك تىدأ فكأ فغ7 فالح

 لل" ضعز تكد كلالا

 الا ل5 هك :ىشاب ءاشاب ناطبقلا
 ا

 .747 للاال 8“: :تاعبق .ةعبق.

 ىللالم ءالأإأ لالا١ كىهذش تكهال/ :وبقلا

 81 القمح

 04 74/8 :(ودبلا ًاضيأ رظنا) لئابق ,ةليبق
. 8 

 41 لن نسال نا# : (سدقملا تيب) سدقلا
 لد ملا لحف فال كال 045 قا"

 للود دك لكن كدك لهم .كالال

 لالا خالل لدا لكك

 قدك فدا فقالا "824"

 لدم تلح" (هملا : سدقلا ةكلم) هال؟

 للاكأف ءالالم للدخ ىالدك "مخ كحك

 نال اإل” الث ال55 ال

 لاا ىنقكلدمدال ىعم مى "الم

 ىلقال ىكك ىلاكك فلك ىلا" ىلاك

 للك ىلالك نىحلالا“

 .نيتيإ تناس - (ةفئاط) نيتيإ سيدقلا
 .9/55 :ليساب سيدقلا

 .ا/ل٠٠ :ناعمس سيدقلا

 1١١. :رازاع سيدقلا

 .الا/١ :زيساد اوسنارف سيدقلا

 ضم حل : (عساتلا سيول) سيول سيدقلا

 لا

 .7ه :ريمود الوقين سيدقلا

 .الك و ,ا/58 "4 :انحوي سيدقلا .

 .888 ؛ ؟ا/4 :(تايهار) فسوي سيدقلا

 .78 :فييفنج ةسيدقلا
 .م9١8؟ ه5 :ةناليه ةسيدقلا

 .884 485 5849 .؟١١ :ميركلا نآرقلا
 8175 :(دوهيلا) نويتأرقلا

 مرو وك ل#-78١ :(سلوب) يل أرق
 "نفي
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 .الاله :(رسس) سدقملا نابرقلا

 «4179 :ةزريكلا ,ةزيراكلا .(خاوجألا) ةيزرقلا

 .58ق6 ق5

 .7ا/8 :رمحألا شرقلا

 . 458 :ٍليبشإ شرق

 . 148 :يكيسكم شرق

 ,74# 2/748١ لاهو :2١4 شورق «شرق
 لكلا خا ؟ ل" ١ك كوم إل كاك

 لوو انوا لنوم للكوأ# .للالاب لاو

 لكن رولا الالام لالا كك

 قكك قاك4 قاقك ,خذال لفه نقل

 ,ةملا «؛الا/-عا/ه .ئالا ءقال» غكال

 نىاكم كلم تكلل محك فاه .عملا"

 لقدحق للدأ ككل تقل كالال كالال

 قد القال الإ الفد الا؟ الالال

 مه5 ملام ىلا" ىف

 دا قأك 37 "خ١ له :ةنصارق .ناصرق

 كلا لولا ءك مل دإل لكك لل
 مالو وألا لممق لمأل نك 5" ١.

 د1 اكل 5 "ا" ءلاكك ل

 لقال قاولال لاالم لكك للكأاأ . "هو

 معسل دك "خدر لالل5 كذا" 040

 قدا 040+ "لل -"هزل لاكالو د

 قذه قفاذؤ فد5 .؛١#" -4١١. ال

 فاك فلا" فندق فدك 5494 «551/

 ءالال 4# الما" يزل" كرا لكلالع هاا

 .4ق660 له# ىحا .الثك

 ,ك»" تلال فوم 477 419 :ضرق
 .,5617 :(ناخ) يابطرق

 :ةبطرق 4٠.

 .8154 :سارجألا عرق

 . 774 11/7 :(ينعملا) زايقرق
 .الال5 :(برح) مرقلا

 .ه8 :ةينامرق

 .؛ةرل 4255 وهال : لفنرقلا

 .”85 ال4 :ضشورق ةرق

 1١7011١ :(مظعألا ردصلا) ىفطصم ذرق
 زو ,"كوم لذا للدعم لك6 68

 0 را ل ف تك

 . 17٠ : (ةرسألا) ةيعيرقلا
 2.8/17 : (ريد) ايحزق

 ١". :(رحب) نيرزق
 تحأل ىلاكك ناله ا“##“» تىح :سقلا

 ىلفكل نك" فلق قدك ىلع" لالالا

 ىلفثك ىفكم ىفىفثال ىفكأ ىلا"ك

 :ماسقلا »1٠١,

 .0/ : (يقدئب رجات) سونيطنطسق

 «148 ١ : (ًاضيأ لوبنطصا رظنا) ةينيطئطسقلا
 لداكدلو لال  (ة4حح-مل (ىك

 لكل -دلأ5 للأ ءلدك لحه-]١ا“

 للخض لا خخ ل *4 ص1" لك؟5-15

 ءكودسا لل لو ١55-5 ل537 لكؤأ

 ل57” لكل كفحخ فلمهذ لدخ لدا

 قلالف .كالال لالا كلكم لكم ١55

 لد الحك فت ا مخ ام" كلع

 لاه تكا تا" اللد لالدرل الا#

 وال هدأ“ لائم لث5 للك14 لاا

 ةضفر يضل شلل ضل شا

 للكرو "هر ل“خمو .لل“"هخ لنا اك

 قدا 25٠١ "قال .ا"ىا“ لالا لنك

 4و5 4" قلم فلا" قاأ ىقدال

 نفالال فالك فاد فدل 08 5٠١

 هوو فقال فود ع م45 فق" ,هالثك

 هال هالك ثهكا9-هه5 فهال -

 تنأ ىدد فام فك فاه فم

 ت18 كات تالا" تلا كاش ككل

 ليف فلا فل فلا ملت ليل

 يحق للمقساللال كلك الالم الما

 لقدأ فخ؛د ضنك ىلا ىلع

 .814 :سماخللا سوطوسق
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 .ماله..444 م١8 :ةلاتشق:

 نالالا كلوا لكى“ :(ةبيرض) ةيباصقلا :

"50 

 .817 : (ناخ) ةيباصقلا

 ."17 :بصتقلا

 ,م"11/ ,#ءه 58 :ركسلا بصق

 لكل لالا ١4" لكحك 17١ :ريدصقلا

 قضك ىقدهزؤ قا" 459 ثا" "وال

 ,هاآو هدو

 الإ لااا" لكك #95 كلا :رصق

 هما هاذا لسلأل للا لو ح٠

 قة قحأل ىلالا الاغا الالم 06

 للا وم امال 5١ :قرطسلا عاطقأ

 ءالفق اللا اللف كالو لوا#
 . (يضاق) رظنا : ءاضقلا

 لام .ىه-5# ١ .ه8 :ىينطقلا ,نطقلا
 الرمال م كلم دك 5014 4/١

 لنلووسدالولا تروح لالكا 0١145
 59117 حلا ضني ضن يشمل

 1 ا ا يف د ضم
 ىقمز قول كا لالا لك الك

 اقلك قالو قالا قالو قالا كلل
 ىلقكوؤ-لكا ىرك قالا ملأ قلك

 مك

 . 477 : يكيرمألا نطقلا
 لور لوك كذاك كلك :ماخلا نطقلا

 قوف كاخإ ىر"ك و لدا" للك كك

 ,عورؤز الم قالا قالا قكك فككح

 لو) ءا744 .7817 168 :لوزفملا نطقلا
 لسمو لرلإ للا لثد كلر للك

 001 لا اا لا ف ل
 ,هاَّ ةةهذل قالو

 ال : يدنهلا نطقلا

 . 07414 :ناطفقلا

 . 404 : (ءانيم) ّلقلا
 .ا/ا/# اللا :(نيآ) يعالقلا
 5١٠6 7٠١5. م5 :(ناطلسلا) نورالق

 ا, : ةيالق

 741 #8 :ةيلقبلقلا قبْلَق
 مالا نسل ىلا ىاالإ فال فق :ةعلق

 ىلقزل للوو كا" منو قوم ل"لال
 .م6ه

 .الا“ه .ههال :ةعبسلا جاربألا ةعلق

 7/١5, :بلح ةعلق

 ,ممال : قشمد ةعلق
 .ه14 : نويهص ةعلق

 708 : (تابن) ساقلقلا
 1 :يدنشتلقلا

 . :(مسر) ملق

 . 47/4 ,"ا9 :(لابج) نوملقلا

 :ةوسنلق 214٠١ 456.

 : (نائشلا ًاضيأ رظنا) دامرلا .يولقلا .يلقلا
 كرزأؤ لزا لاهذ لدر له 544

 لثرا لوو لذك لكك كحذح للك
 قاله قال قدما فقال فك "ك١
 ملهم ته قحك قالك

 . 14514 :تاعيلقلا

 .ا/1١/ :رايقلا

 ىو نلسو سرع نسال لاو :ةشمقأ .شايق
 كرز انالو للاكك لالهؤ لالال (5د

 00 ا ل ف
 فلاح فالف اثكتك فكم فكف .؟'اا/
 ,ىلنلكأ للاخ كوك للالال كك"

 ون لالا لأ للا15 كال :حسمقلا
 4قود نكأك ل" ث ىف 51

 هلال لقحكا فىحذع فالف فقالا
 .488ه :ةائق
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 هه : سيوسلا ةائق

 7114 :ةريبكلا ةانقلا
 548١. :قشاوانقلا

 ."571؟ :بنقلا

 97١, 9 ,ال١0 :صنقلا
 ,ا/ا/؟ :(ةسنس) ةنطسنف

 ىالدع؟م فو .44 25م :ةيلصنق .لصنق

 لدك حل ا؛ قل" قفل ىف ىك ىلا

 ملئ لا الخ لكم كاكا ءلل»

 لكن لمخك لعق فتقإ لقا لقت

 ناك نالإأ لال كك ككيك كثكك

 لكك او ١ فلذا كحل كالت كالث

 ىلك لأ لدول دك كحال
 4-0745 ةفضن 0718-6

 لاوودالوا# للهدلا ؟رذ .؟555-55

 لال ككل للكل الكم للاوأل لكلوك

 كله -اىلإ  ىالالالا .الالك اال:

 0124 را للا ل االول

 ةضرل هةر سشفو هةر سيضم

 كرا يللا ضي كنا يي حف

 ىللاربا لمنور للخمق لكوأل "ها"

 ئا وأب "55 لال

 قوى قأؤد .1:517-155؟ 41١5-15

64 

 اللا لقاك قحا ؟قكأال 445 4

 فام فاو فل" فلل فلع فل
 فلعل فام يداها" فالك 46

 فؤه .هئغ5 ه5 ف" .ةا"؟

 ىييسولو ىكوسممو فمؤدمكال
 ىنمك نمو ىف تقال دكق#
 ليروسجالل ىالوسحتمول تكه 04
 لال ايو زل العلل الدف الدف
 والكل لبوح لوو الو لضلالا -ا/اك

 للك لما" لالالا الكل ءالكال الكا

 ١ ىللأل لنك ىلع حا" كلالتك المقال

 ,1١7ا/ :ةينوق

 يطب ررسم لكم كما منك
 يفتك فال كح لكك فق" لكك
 7 قلك قل ويحرو قي فدكتا" فكل

 ,. 5514 : ةراحبلاو راجتلا لصنق

 .ه١٠1 :راحبلا ةيلصنق
 ,ه14 ,248 , 997 :مزتلملا لصنقلا

 .5737 40/7 408 :راطنقلا
 07 :(نبلا ًاضيأ رظنا) يجوهقلا .ةوهقلا

 اةفلاكفل يي ل
 0 ل ل

 .9ل١4 ,545 :صاوقلا «ساوقلا

 . 199 : ةيدورلا نيناوقلا

 . 1١ :يليساب ٍليصف (عيرق) عيروق
 :قازوقلا 1١" 45٠ 441.

 .175 :لوألا /امزف) امزوق
 .؟ا/4 كا"ا ١178 :نناثلا امزوق

 .4"7/ :زاقوقلا

 ءالالال لاب ءالذ للك 215 :ةيموق .يموق

 ةيضفرا اا فشل فلا تف نشم

 . للكل تأخل-كناأ تفل فكأ فذ"

 ىلالا/ قا :ةيبرعلا ةيموقلا) م

:456 

 : (ةسينك) ةمايقلا
 ءالقل

 8٠١", "الو :طاريق
 .,هالب .؛١4 :ناوريقلا

 .414 :نامرنآيريق

 .”م١ :ةجقأ ليزيق
 "1/8 : (نيطلأ) نيتبلأ ليزيق
 2٠". :كيبريك ليزيف

 ىالالال ىالال# ىالالا لا

 04# ,ل"ا# 955 : (ةيرصيقلا) ةيراسيقلا .
 قدك التت كفأل ىع# تفل تك
 8١5(. : ينابيشلا ةيراسيق)
 ه٠١



 .837" قت 5*5 :كيردرف رصيق

 .4ق١7 ٠85". 241 2147" : ةيرصيق

 ََك

 .ةهال قؤه فكحفمح ءللا# :باكلا

 ةيكوداباك : 5٠١ ,

 41٠. 2489 «ملالا/ : (ةيلبقلا) ةيلاباكلا

 ْ 3-5 :وراتاك

 234 :5ا/ كا" ك4 :نوينالاتاكلا «ينالاتاكلا

 27035 تدم لكإل كقأل "ال ىلإ

 ممؤ فود .لخهو لد" لنا لكلام

 م1
 ىلؤ وم فوم 4١8 قلك :بتاكلا

 ,الوال ىالو

 لوؤال .ءلل5 كالو : يشثتيدمود نيرتاك

 ىلا ؟

 . 10 .178 : (ليئافار) يرام ايشتاك
 0١) 148 :(ةدهاعم) سيزيربماك تاك
 1 هك :

 ءالؤ ل" 1١ :ةكلثكلا ,ةيك ؛كيلوثاكلا
 لس للف ككل بلكت فخ" ىل
 نوع للعم دق لزق لت" لكلا
 ترون تكل ت1 تلك ىلإ تلح
 الالم .الالا للك للكل ءالتد "؟41/

 لنك للكل ءالزح الزل الك ءالال»
 فلك فلك فلم ىل" ىلا ىف
 للك ىلا كفك كك ىلع فلكل
 فتك فكل فكم -لكا للل فلك

 .4ف15 417 فحا ىال4 حلالا" |
 .8414 :سوكيلوثاكلا
 . 44١ :(يحصلا رجحلا) نيتئاراكلا
 ١78. :لائيدراك

 . 241 :يرايلغاك

 .ه08١ :نوساكراك
 .104 :رغئيزلاف لراك

 .947 #3197 111 :(ةدهاعم) زتيولراك

 .9ل9 .اا/4 :نونيب ود هيلراك

 . ؟8ا/ :(رمجألا غابصلا) نمراكلا

 + ةيزرقلا ءةيزركلا ءةزريكلا «ةزيراكلا

 . 494 : (ةلاحر) هلاك

 .5ا/ :وزاكلا

 :يناساكلا 719: 77١.

 . 1/17 :فونوتاشود رييئاتساك

 .ال17 :(شايق عون) روتساك
 ١١١. :(ىفوين) ليتساك

 .4 ١0١ ل917 للع اع مح :افاك

 .0/4©4 :روفاكلا

 .9ل59 :نويربالاكلا

 4ىنثع فكك ىلا : ينفلاك « نفلاك

 .484 ."17 :توكيلاك

 11١8. .175 :(ةدهاعمو رمتْؤم) هريماك

 . 474 :(نوج) لبماك

 . 414 :وميترام ويبماكلا
 0 :فيربود يرافاس يماك

 .277؟ ؛؟ا/ا# للا"إ لا : (خوج) وليماك

 .١3ع :يرازاتلاب ودويماك

 :نوتناك 75١17 .

 215 كن لد" لد :(تيركو هيدناك
 ءكلتتك قر لهده لتقف لكك لا

 الا ملل" معك مال فلل
 .4099 :نهاك

 .ا/الا" 4و٠ :تيربكلا
 ء”الا ,.#15 27 :نويشوبكلا ,.ىشوبكلا

 كه ت1 تالف هما لألم 50

 ءكلكو القال ءلال١ تقال ترا تحت

 ىكال- لملك" ىلقك فلم فاده-ملا
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 فما ىو ىللأل للعم ىخك ىلا
 .ةنق قدم فخ رحال

 رظنا) 007 2168 : (فيزوج بألا) ,يشوبكلا

 ود فيزوج اوسنارفو ء.هلبمرتود .ًاضيأ
 . (ةلبمرت

 . 37 : (ربغ) يبونججلا ريبكلا
 .486/ 244195 81٠١ :سدقملا باتكلا
 .نالاتاكلا < نوينالاتك ءاينولاتك
 للك كملف ءقالال م98 :يناتك ناك

5 
 .878 : (لاثيدركلا) افارك

 .ها١ه فا١٠ :(دقن) نوارك

 . 889 :(شايق) سابركلا
 .الالا/ : (ناجرجلا) جركلا

 47# 74١ 4٠ :داركألا ,يدركلا ءدركلا

 ,لقو ءالهمل الها للاي ىدم

 . 447 :ناتسدرك
 19١. :(دمخم) يلع درك

 , عى نامال» دم“ : (دلج) ناودركلا

 1١8. فذ م3178 :لانيدركلا

 .8174 :افارك لائيدركلا
 5١8., :نارازام لائيدركلا
 .485 248817“ :(طخلا) ينويشركلا

 , 554 : ةينامرك

 سام لح هد 114: :موركلا ,ةمركلا

 الفك لالا١ سعف

 قوق كور" ىو » : (ليج) لمركلا

 ىلا لح الهم كمال نسلم عوف
 فلل لحم ىلمدلعل

 للث5 ٠:٠" كفو :نويلمركلا .لمركلا

 فكل مثال كل لح ولات

 ىلا ليسوا
 .9/40 ءالال“ 544 : (ديع) لافنركلا

 , 8٠١8 : (ةلاحر) نينرك

 .7١؟4 :(جروج) كورك
 .ه1 :ليومورك

 كلر لنرح للا" قال :(ةريزج) تيرك

 تلا فقال قالا قدا قكالع لكف

 .اللم العم

 .ؤالد :لاتسيرك
 . 447 , 187 : يرفيلأ ونافوتسيرك
 84٠. :سيراكول ليرك

 .يناثلاو لوألا امزوق < يناثلاو لوألا امزك

 م04 : (ناطبق) ةّيفورك
 :كاليورك 3١.

 . 444 :رازالاسود لابوتسيرك.

 ' 97١5 :(ةبعل) تيكيركلا
 :ءانتسكلا 1441١.

 الالال لالا للكل لله ال١1 :ناورسك

 فلك فلا ءالكم قكم

 . هم : (ايليسرم لصنق) لوُسَك

 هلا ككأذ :(جرب) فاشكلا

 ':ةدسيدج قرط فشك ,2ةيفارغجلا فوشكلا

 المال فل'ن# فلكاأاآ ماس .الكجالا

 ولما مالا ها“* ماك "55 للاأل

 55دك ضع

 :ايريالك ١46.

 .51/0 ء٠31 :يكيسالكلا

 ,ةاث1 لالا“ :(ربغ) بلكلا

 . ,ا/الال ءاللا# ال :ديص بلك
 3١١. ىحك ىف :ةين- نادلكلا

 .857 :(شايقلا) يسّلكل
 .59 8 :هينوب دولتك

 ١65 : غروب ود دولك

 .ه٠9 :نوغير دولك

 ,لكزناف ىفحع فاك ىلإو :ةيلك ا

 ,7017 لال لل :بادآلا ةّيلك
 88٠. :لويلاب ةيلك

. ٠١8 1/ 

 يرسم ميس يودج



 8٠٠. :ستيباس ةيلك

 5١509778. م59 :ةسنرف ةيلك

 ا :زيساد ريلك

 .19 :(ةينانوي ةرمعتسم) يكوريلك
 .488/ :(سويطانغأ) نوسيلك

 .9/59 : نماثلا ناهيلك

 .849 :سماخلا نايلك

 .4ل١ : عباسلا ناهيلك

 . 5488 :(شايق) اًضخمكلا

 ءئ؟ل ق١ ل" ك١ لا ١» لحال :لامك

 «؛ض/ا/- خاله الع كك" قدا قول

 . غم"

 .قاال ف٠؟ :اذنك

 .504 :(لصنق) شلنك
 . 73١١ : (روطاربمالا) سويدونك
 .41757 : (يدوبي) سيئك

 اال ل75 017 :(ىنيمو ةسسؤم) ةسينكلا
 قع فه فو كه ق5 لثه لالا

 هم لعد ؟ لوا كال ل دال للم

 تكا كودك ؛؟لوال لكل ىللالا للاكا“

 لل نثكك لثدد كوالا لل ولالا

 قفرازا فق لالا وال“ اللالال لللاعو

 ءاللق ءالقال تقرر تك كلا

 م١ 4-١ ةه ةحاخشخلال

 فالحللأ١ فلك فلا“ ىاد 85

 فقل ىلا" ىلا مال لم# ىلعأ
 فالق ءتكلأ قنا" قنا فلم لما“

 .47ه :نوردتكسالا ةسيئك

 .7417 ال88 : محل تيب ةسيئك

 ٠١. :(ةطلغ) جروج ناس ةسينك
 . 48 :كرام ناس ةسيئك

 ءا/88 58ه :ةيقرشلا سئانكلا ,:ةسينكلا
 .لملث5 ضال ضكاأ نيف

 .اللال : ءارذعلا ةسينك

 .الا/ه : نويهص ةيلع ةسيئك

 7١14. :لوب سيدقلا ةسيئك

 .؟15١ :ناج سيدقلا ةسينك

 «ء1884 ,1ا"ال ©٠١. :(ةمايقلا) ةمايقلا ةسيئك

 المع .الالال لالالا لالالالا لالالا لك

 8٠٠(. : ةمايقلا) الوم الو ؟- الو

 ءالا/# ال59 : (ةيوبابلا) ةيكيلوئاكلا ةسينكلا

 لقاك فكل ىلىقاأب ىحم ءالالو

 .877 :(بلح) سايلا رام ةسينك
 .847 :ةدحتملا ةسيتكلا

 75١. :(لبج) ةسيئكلا

 .داليملا ةراغم - ةدالولا فهك
 ل19 مال تحال .“” :نهاك ءتونهك

 .4888 ىفذك فغا ىالك

 .844 ؛الدم "هزل :(ةلاحر) نابوك

 ./86 :(لآ) يلربوك ءولربوك
 311١١ 01١4. :(دمأ) ولريوك

 .9لا”*5 .1517 ءا151 :(دمحم) يلر بوك ,ولريوك

 2455 لك" تك ل84 ."”؟7 :وميتوكلا

 كأه هاله هالالا يفوق فود

 كأا ىكآكا-ك4

 ,"98 لالالا" ل1 : سوكيفوتوك

 ,./ل85 :(ىرفام) وتادروك

 68١. :(نافويج) رروك
 . هالو : (فيشرأ) رروك
 .ا9ل85 :سروكلا

 .459 :نادئوبسروكلا

 .١7م :اكيسروك

 /5١1. قال :وفروك

 لاله .ءلا١٠ ل٠5 :(ود هبيد) نابيمروك

 الإ للذأفأ لاعم لأا-؟ موك .الالال

 ىلأ5 ىنال ىله“*-الؤ4 ءالزك فدأ

| 46. 
 7 244٠ :اتتروك
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 .144 :نغاه ناف سويلئروك
 .ةاال .427 21484 :ناموه سويلئروك

 . 407 :بوقعي زييلنوك
 .945”7 : (رجات) هينروك

 5١, 4 :(كاج) رروك
 .40ا/ ك0 5 لد" ع ىف :نوروك
 ,؟9 :ةيروك

 ,"59 : سوك

 .١"م :فير توهو يسوك

 . 444 : (دنملا) ناشوك
 قمم لكك لهو نل"#-١5١ :ريبلوك

 مالا فاز فدكحق اك قأكا" قدح

 فقؤال فخ ممو فمك فوآل-هع#

 للك تكا اكخك ت٠٠ كالا 4

 ش ل ل ا
 58 : (راشتير) تسرئلوك

 :رتوشلوك 4١.
 . 19 :(ةرمعتسم) اينولوك
 .504 : (ةنيدم) ةينولوك
 .١805ا/ :اريلوك

 .ا57 لوا :هيلوك

 77 : فيعج موك

 . 368 : نييموك

 ' فالف فالال م5197 :ينوموكلا  نوموكلا

 ."1" كو"

 ء١4ه4 كلك ءقك ءقال .ى17 للا :تنوك

 .ق168 لاح لالكإ صحت ,*هو

 ,.١1ا/ت80١١ .417 : (ويمولوتراب) ينيراتنوك

 ا

 . ها/© :(ساموت) ينيراتنوك

 .الاثد هه 1٠١ / : (يجنول) ينيراتنوك

 2415:5414 ١2315ا/ :(نوميس) ينيراتنوك

 7١. : (يراخت بتكم) راوتنوك
 . 4976 :يتنوك

٠١ 

 للهم ءالإ7؟ كالال لى .؟ه :اييك
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 ةعونتم .روصب ظفلتو :(خوج) زيسريسكلا
 21١/4 :(ةيزرقلا ؛ةزريكلا «ةزيراكلا)

 .454 فدذ قده5 ؛.5 754 “اال

 .8519/ :(بألا) وريك

 .ليرك - ليريك
 ءالالا 15١ .55 :(ةيقدنب ةرسأ) يتيريسكلا

 .4468 قا

 , 53/7 :زيكوزيك

 .179 91 :(نزو) سيك
 ,ءلكمم ١9" لو 17 ا :(دوقن) سيك

 الثا رق

 .”84 :يناويدلا سيكلا

 . 84 : يمورلا سميكلا

 .789 :ةضفلا سيك

 .786 :يرصملا سيكلا

 .591" : ةينولافيك

 .يدسألا .بلك وبأ - ىبأ) ليك
 ا . 77 31 :ايكيليك

 .5171 :(رمألا قبئزلا روفلوس) ريائيكلا
 .5175 :(لصنف) لونيك

 ل
 كهرب ١#" :رييكو ريال

 :.مقو4 "8# ١1" :زوفول هلوبال

 .1؟ :(بكرم) اليموبال
 كا قال للا لك لكك : ينيتاللا «نيتاللا

 كمن لمت لمأك ليم كلوا لل
 فيز رسل نىك لول لكم يل
 لور دلو امل ءلزم تحول تلال
 ىلنقك نلت فلفكلذ ىلىنكأا لاك للف
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 .؟١ا/ :رزاجال

 4٠١. :(نزو سايقم) زتسال
 موي فا .45 5# 5١ ل71 :ةيقذاللا

 ل18 لدد كاك قا ىو

 04 :(لآ) شورال

 .همك :اكنرال

 .5؟١ :(جيلخ) سوغال
 73٠١. ف1ل"م :(ود ناج) ةروفال

 "6 114 :ينيفال

 :نيترامال 7١8 .

 مسرب نلمس ىالالإ ىالال١ ل59 :روريمال

 المك تالك كالا كعك

 :سنئمأل 7١6.

 ,ة١419 :دنالا

 فام ككل 114م : كودغناللا قودغناللا
 ,ىلك55 فمك

 .0117 : (سميج) رتساكنال

 .م859 . 4549 :رياشكنال

 :مسوكنال 14١ 481١١.

 .همه :(ود) يينال

 :ياهال 57١.

 مما لكلا كك :نبآلاو بألا (ود) ههال
0 

 فما" ىك١4 ىآ# : نويتوهاللا .توهاللا

 لقدد

 81٠١. :رشاعلا (نويل) نوال

 همز حت :ةديالا
 .م77 : كيياللا:

 ءالا مالا 4 لكك 508 :(سبالم) سابللا
 ا

 . 447 دّرملا نابللا
 نو لوس لوو ىو »ل :نانبل

 نجس نلجأ لفل لوز لول لم
 نسل ىوك اول كالوسالالا لكم

 فمع فمك قحذد قالا قكك شكا

 الوم الكوك ىالتثال للك د ككو 18

 ىلع ىىحح الالب لالالا" للكح الكم

 ىكأل ىلاك ىلا؛ ىلكد ىاآشك لاك

 ئىلالا ىكح ىأف فكك فقال ىلا

 قيم ىنن حك فلكعللا ىلا"
 لل" لك

 .899 :(نصح) ةوبللا

 . ه1 : (ةيقدنبلا) لباوتلا ةنحل
 هاثا/ : (ةيقدنبلا) ةراجتلل ةسمخلا ءاربخلا ةنجل

 كفوا تىفؤ تلالك را 6١
 , ه"ا/ : ةئالثلا ةراجتلا لصانق ةنحل
 . هال .ه#ا/ : (ةيقدنبلا) عمجملا ةنحلل

 ,.الدخ كالا ءالالا لحال : محللا

 *1١. :(مسر) موحللا ةدعاسم

 .484/ ال55 : ةيحللا

 .الالاا الا لست ى7.؟ :دللا

 .44مه-#44 موو :ةلنوبشل

 هلال قدك 242075-44

 .2877 .ىلاا/ :نويرازامللا
 .ا/١ا/ :ودرايلبلا ةبعل

 .ا/ل٠ا/ل :تيكيركلا ةبعل

 ءالالك ءالا4 الع ءالىال :قرولا بعل
88 . 

 .71468 :ةجنرفلا ةغل
 .4888 ملال :ةيبروألا تاغللا
 ىلكا؟ ىلا ىال8 2.1٠6 :ةيقرشلا تاغللا

 ىرت ىلكأك لحكم ىكك

 «55ع/

 تلد صخإ مسكت فالك :ةفللا

 اللوق الوز نروس» نلبسإ الا كالا
 ليال كيال ىلللالا] الكل الكم ءالدك
 قلك ىلح ىنحك ىعأ الكت ءالالا
 ىلإ ىلع ىو هكا ىلكا ملم
 ىف فمحك-حملا ىفالل١ع ىفكح
 ٠م١١



 4مل
 .581 :ةيزيلكنالا ةغللا

 4١4 ءالال# ءالا*٠ .591/ :ةيلاطيإلا ةغللا

 فندق فلك للك مخل

 لالالا كاع تك75-1758 :ةيكرتلا ةغللا

 ىاال ىلا ءللالال لالهح الهه لأ

. 

 .43448 فهمه ؛4لاا/ ىلا” :ةينايرسلا ةغللا

 ىقم فممخف 488  :ةيربعلا تغللا

41-44 | 
 ألا كل“ د تاكل ت55 :ةيبرعلا ةغللا

 الالم ءالالا ءالكإ للهم البا الاب

 ىلقخأك فقل-زملا لعق ىلع ىحلالاب

 ,.11"-ملم

 .885 ملم ,الالا» ءال5؟ :ةيسنرفلا ةغللا

 الك 4 .الالا“ لالالا ,5011/ :ةينيتاللا ةغللا

 ياك لله فلك لىفكح ىقنأ ىلع

 35517 ىفحح للك فلمحا

 .407" ,الال/ :ةيئانويلا ةغللا

 .الالا :(نومير) ْنَل
 .8011/ : (يعوسيلا بألا) رايمل

 فلالع ككح كلكم ىللال للك ىلا :ندنل

 قكأ 458 قاه 27د كم١ ءلال#

 ىرال م45 فاه فا" فال 6مه٠

 نمقلد اكمال كشه كللال كلا يكال»

0.010 
 ,الكك ءالال؟ الد كح :وهللا

 . 55 : (يرادإ ميسقت) ءاوللا

 . 41/4 : قشمد ءاول
 .ا!ل4 :سدقلا ءاول

 .404 :ينوراملا ناربول
 هيئوليبول : ١4١.

 4١١. :يرثوللا ءرثول
 .7/817 ءالالفب :درادوتس بورثول

 :هيجولا ٠.5,

 .ويفراد - ويفراد نارول

 .ةرمث4 : هينير نارول

 04١. :رلوبيت وزئارول
 ."58/4 271 :وزئاروس وزئارولا

 . 19/8 :نامياشت سنارول
 .ةىآ١ 7:85 ل١٠8 :زرللا

 1١١. :سويفالكتول ولكتفول
 ."ؤ8 الا“ 58 :نويكوللا ءكول

 شال ءالاك اثق كمر ه7 :اكول

 485٠. 2416 :(ليرك) سيراكول

 قدم ."542 مه الام ,. 55 : ءيىلآللا قلؤللا
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 اول نموعو مما ممب : (نوليب) سنامول

 فحق لخلل مال سوت

 .ا/7 "5 :نويدرابموللا  ةيدرابمول

 2774:0148 :(خاوجأ) نيردتوللا .ةردنوللا

 .ةغمك .ةالك

 .الا"ه فدل لدا : ينيراتنوك يجيول

 7و :ورييبلام يجيول

 . 15ا/ : (ميلوغنأ ةقود) اوفاس ود زيول

 25١8 .49 :(سيول سيدقلا) عساتلا سيول

 .ل7١ ىضكأ؛ الكلك تفند لاك

 . 4537 118 كال :رشع يداحلا سيول
 .القا .175 .كا/ل :رشع ٍناثلا سيول

 ,كالال لآالو .الها“ :رشع ثلاغلا سيول

 . ف3 ءاللثك تكا فخأ فراقك عقلا“

 ل ل ل
 '0ل57# ل١5 .184 :رشع عبارلا سيول

 قفيق فنال لفك كالو لكك لكم

 ضم ءالا“ا ككل ءككأ ,ش 4٠١ ق٠

 قنا فقفقأك فقع# ىلآلال ىلاك١ للؤ»

 ت١ "”*قكاأ قدال

 ١.718 :ستربور سيول
٠١١ 



 47٠. : (ةسردف) ريبكلا سيول
 .148 :(خرؤم) غنيول
 لل التت لمهأك لرد قفح ت١ :وتئابيل

 .الفك ا
 .841 : ةيجررتيللا

 لل كحال قالا لكك لهم :ةريللا
 75 ل ا رضا كا دفق
 فقل فخ فدك فقال فلا" فاهم

 ىلل تلو تلال تدل" تدل وك
 31“ للخق لالع تكقك#و

 1١11. 0115 ملح : (ةريزج) سوبسيل
 ل4 للا لنك :(نروغل) نروغيل

 لوم لوو نور لالا" ىلل؛ لكل
 لدا لقدأ *"ثؤ1 للفم لثاث5 للكخم

 فقالا قتل ك1“ للا لل" للك

 مق للك" للك فقال فكك فا"ك

 .قالؤ ىقال

 2٠١ 16 314 ,١؟ :نويتنافيللا ,تنافيللا

 ىقال نا“ قر .1؟5-"مل للا" لكك

 لدعم فك قفا فحم ىلإ .الال-ال5

 31 ل ما تالا ا

 لقال لقا لوح لال لل 5-1"

 لكل قمم لمك لمهم لها" لقت

 لام الا ل1535 -151ل/ لك

 قلح؟ لحد لحح كلؤه كحلحتالو

 ىلا لنلإ ن*نخدخ لالا كلم ككح

 لوم للاب للا لالا لنؤو "ام

 للسولز للكتب لخهك لكاق للثأر للشك

 ىوحج نوم سوو سبك سوال دم
 فقام لك" ١ شد" كدا "لك

 قكال فقأاأ 1:55 555 ع6

 قلك قفمذ١ فكح فقدال ١-1264

 فدال فدك فآائك-ئ955 ىذا فال

 مكا فال فلخ فلق فلاط فلا

 ه١١

 ممم سصفوك-هو5 م1 ؟-هالا/ قالا

 مخ قفؤك فزؤه فالمهم قفقمهق فقم

 ,كالكد تكرر كالأال تكد ع صقذك ءهقا/

 الم يالا الي ىقالدحكعم كاك

 للقثك ءالال تقلا كحال ىؤمع الك

 الف ىلا ىلكف فمك ىاكا ىلا

 قنأك فد" قلنا لفخك لخك فىخد

 .ةلآك

 .884 :(ايرول قحسا) يفيل

 ,7"ه : ةيقيل

 :وليل 185-1١8٠١.

 81/1 147 .ا/# : غابصلا قيل
 .ال17 كانو 266 :نوميللا

 .51ا/ ,188 :(ناف نغيوه ناج) نياتوشتيل
 ,4184 :هنيل

 فاك قالو للوال لماع له :نويل

 .مق١7 ىاال قمه

 .78 : ينيمرألا سماخلا وئيل
 . 4" 4 :فلوار رانوثيل
 .514 :رييرف رانوثيل

 :ينيشنوئيل 111 , 76١.

 ,  .ال1# .فح١ :درولا ءام

 . 77 :نيربعلا نيبام

 :ىشابويتام 4١١.

 ا : يدلانوثيتام
 ,7945 :رباف ويتام

 نادإل ل48 "ال ىف :(ةجرد) ريتسجاملا

 ,لالكد لقكاأ ققكد لالا
 يل :نويكروجام .اكروجام

 .ه86 16١ :(ةرسأو «يليسرم رجات) يجام
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 سس ربسا تسي يس بسم سو ع سجن سب بسوي وعن كيو ا

 لاو لدا للهند اال :(خرؤملا) نوسام الا” ءالك4 كحك ككح :بدآنم ,ةبدأم
 العال الات

 :(لآ) نارام
 1 .419 :نيدرام

 .48 : ىيمولوتراب) وليسرام
 .8141 : (ومالوريج) وليسرام

 58١. :يزروز ويليسرام
 .55 :وكيسوب لاشراملا

 .40 4 "هو له :(تنوك) ليفشرام'
 . 765 : (ةسنرف لصنق) وكرام
 .877 :(ينوط) يلوبوكرام
 'هكك : ينيراكسوفوكرام

 .64/ 3414 :ومت وكرام

 .514 :ينيسوروموكرام
 .هرما ه4 :(رييب) يريمرام

 . #48 :ناكوراملا

 0700001 وا دل دغش كلل
 ىما؟أ سؤفك سكال سهد ه8 6

 ىحم نكي تىهمز اذ ققحال قه

 . نال لذم كالا

 .م599 :(كيرحرف) نوسام

 .65/ :ويجر ويج ويليسام

 .؟ة4م .: كوشام

 .78* :ىتادروكورفام
 وزنك ىمرخو ضد كاد لا : يلام لام

 لكك 4 ك4 216 :ةنئراوم «يورام

 ىنرزر فمك فقك فه فه" هال

 نس عننوكولا تكمل تلال
 ىلإ وال ىهز لق "58490/-4+

 كذاك كمال ىكالال تكتف -"كتكرإ

 الاسباب ايلا ع ورؤمال ل و تالا واول
 ' ىللإلع للدم لبهأزل ىاله١ الكم لالوضأ

 ئىنتك ىلنأ للقأل لالتك لالش ؟ .الالا/
 مرلل سعب نلوم والا لل كح
 تل“ تكمل كتلك تينا ىحه حالا
 ليال للا لبو الكم الوأل تقال
 قلع ضحح وده القل لما" ءالالل
 للك ىلا ىلا ١ ىحلذ اف فلك
 ىويم-ما" ىلإ] للا" واكو -للككا
 ىلا -ممه مما“ ىلا" فكم

 ىكأ فكك مالم ماه حملا

 الق ىالال قالا ىكال لىهذ حلم

44 

 .همىال كالا 441" :اقالام

 ' 8917 : (ةريزج هبش) ويالام
 7/41“ : (يجيول) ورينيبلام

 ,.لزؤب-1 ١9 قلع 6" خكف
 . :./١717 (لوب) ينايرام

 . 1847 :ازتيرام
 . 414 : (ويبماك) وميتي رام
 ١ ,.9ل١؟ :دئاليرام
 .ه617 314 :وتولاس وئيرام

 6 .6 : ينايتيرام

 5*6 قيال لقت : (لائيدركلا) نارئزام'

 ©4٠. : (لصتق) نارارام

 50 : يرتال نمام

 لال لدح ند ٠١١. :نويطلام . ةطلام

 66 لوألا لل[ للك5 لالا لكل

 لحل ىالو# فقالا لكحأل للك
 451١. : (ساموت) نام“
 .4014 :(يسنرفلا) وبينام
 . .4811/ : (رابساف) هيلي هيليثام
 .ها/4 :(لآ) وسيلينام
 اةشسلم لا مل ل ل م# :نارتسام

 415 ىذا

 ٠ سنامول  (ول نوليي) سنام
 . 456 :رتسيشنام

 لدي



 ."948 "4 :(ريجناملا) ريغناملا

 . 615 :(بوقعي نوج) سونام
 ةروتافينام : 841١.

 11١5. :ويخ ةينوهام

 .841/ :يناطيربلا فحتملا

 :رثم ١"".

 . نامجرت - مجرتم
 ءالوال ءالك) ءالكح تحك 592 :ملستملا

 م

 2601480 2445 4148-2470 :نونرمتم نرمتم

 .540 تلك

 , 717" :ىدجملا

 334 0545 65417 فال» 04 : عمتجملا
 ىلفققك فما لهو لاله" للكل ءالال

 ىالل ىالع-مال١ ىكاأل ىلكف ملكك

 لكل فكب فما ىلالف

 "24٠ :(ةيقدنبلا ةيلاجلا) رشع ىنثالا سلجم

 فالف مالا مالا" فالا فكفب فاق

 .كلق لككلف تكاف؛ صر

 25٠٠ .ه14 :(ةيسنرفلا ةيلاجلا) ةمألا سلجم

 كألم ن٠ كآكأ كالذحكلم

 .574 2841 2151 :(ةسنرق) ةراجتلا سلجم
 .5377 2515 518 : ةيزيلكنالا ةيلاجلا سلجم
 هالك .4468 23178 :ةسمخلا ءاربخلا سلجم

 , 51١5. فالؤ

 .غ444 ,"”8 هم :(مىتاتسلا) خويشلا سلجم

 هما" فهن فقال فانأل مانا" فاو

.437 
 .515 : (ةيقدنبلا) ريغصلا سلجملا
 2617 :.407 :(تنافيللا ةكرش) ماعلا سلجملا
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 .5184 ,88ا/ :(ةيقدنبلا) ةرشعلا سلجم

 هالؤ-ه51 ه8 :(ةيقدنبلا) ريبكلا سلجملا
."15 

١٠١4 

 , ها/4 :(ةيقدنبلا) عمجملا سلجم

 ءالمث4 ءكمقح كال كو :لك (يبنلا) دمحم

 ٠ :(الملا) يدنفأ دمحم 7/84.

 .705 :لّقّصلا دمحم"

 44١. .ه٠4 :(ةسنرف) كلملا سلجم

 «419 ال88 :(ةياعدلا) دنغابوربلا عمج

 4435 فكال ىكك لالا

 .444 24٠١ :ةسنرولف عمجم

 84٠. :سدقلا عمجم
 .8557 :يقدنبلا لوهجملا

 .ال17 ظنإل ك1 1٠ : (خرؤملا) يبحملا
 الا :بستحملا

 ,9ل46 ءالكد تقف الك ١١" :لضحملا
 27د" ءالكز للحد لفه لو :ةمكحخ

 لقال تنل فالا لكر لالال لللك

 .ه 47 : (ةسنرف) ةيلاريمالا ةمكحم
 .,الا/٠ : شيتفت ةمكحم

 مدا عم١٠ :ةيعرش مكاحم ,ةمكحم

 .الالا/ 27305 :ةيلصنق ةمكحم

884 . 

 ١5. 28 :سينأ دمحأ دمحم
 .568 :نامهد دمحأ دمحم

 ااا 2261 الا

 مكتوم ا
 1١5. .41/ : (ينامثعلا ناطلسلا) لوألا دمحم

 567“ :هداز ناخ ميهاريا اشاب دمحم

 ."681 :هداز نيداقود اشاب دمحم

 .504 :يجناشيللا اشاب دمحم

 للك 03٠ مخ ىلع :(حتافلا) يناثلا دمحم

 تقلا تدم لال كك كك5ك لال

 هاه .ثىك لالالم لااا .الالال

 له" كنا هل" ندال :ثلاشلادمخ

 ."ةما له

 للا ءكذك فكم“* فلكل ' : عبارلا دمحن

 .الق١

 .؟هال 754٠., :فاسع دم



 قلل ناش : لع درك دمحم

 ءالال4 1517 15١ :(يلربوك) رلربوك دمحم
 ةفرغإ

 ,17 :ىفطصم دم

 :ةدومحملا 44١ .
 .751 447 :(نويتءاربلا) نويمحملا
 قمل فكك ءكحال لل : يسلطألا طيحملا

 معا .ئةإل قدك

 للا 5 2.75 لا :يدنملا طيحملا

 ءاثاآإ] تدك له فك الهحالال

 قكأ قدها" نئدال قى ئه مثلا

 اممم للوك؟ مام ملل

 . غ8؟ : ةيلاغتربلا تارباخملا

 ىا؟ ف مأإ فد كك كف : نيزختلا  نزخملا

 الحال نوح لالي فككأ كحك كك

 نوح لوم للهال للك ,7115-[5

 :سروسللل لوو كرك لكل لكك
 للوأ "ول ىم"وم ا ل”"لك "اال را

 قلل قالو قلك فكق فاالدكاو»
 ىوزن نزيف ققإل فل١ قفحف ققال

 لول تىكرم تككك كقؤ تكدال 06

 لاو وحك لقال لقت الل الا
 مكن

 2147 21١4 16 :تاطوطخملا .طوطخملا

 ,ةرالسجبإ# لعل حت للك اخ
 قمل 4 نمل 355 3749 :لطخملا

 .5ذا/ تحف فلح قف
 . 2417 : (يبط تابن) ةطيخملا

 :نئادملا 707١.

 ىاآك ىلع اللا
 فكل ىكم ىكا ىعأ للبلاك
 4: ؟دنكأ لليل ححلم ىلع دلما

 ىحف فقم فقال كالا :امور ةسردم
 39” قت.

 : ىلا[ : ةسسردم

 م :ريبكلا سيول ةسردم

 40١. :ةيبرعلا يبحم ةسردم

 ,محأإل لهل 1 "8 :ديردم

 "1 : (ميتاق) ْنَسْدم

 هال4 :(ةيقدنبلا  ةيعاتجا ةقبط) نويندملا
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 .الا7 ازال كاك ءك18 : (ود) يشتيدم

 . (ةراب رظنا) ."81 :(دقن) ,يديم ,نيدم
 , 158 فرو ٠“ :ةرونملا ةئيدملا

 كك 4 1519 151 184 :تاركذم قركذم
 لوب بو الل لمع كلل كالال
 فيول فاو ملا محل كل" "ف
 ترآ كحد فرك فرم فيش فقالا

 لكك للكل ىالمأل الكل كرت تلال
“446-441 

 الدال ل14 21779 لاثو» :ىبهذم .بهذم

 لكك فتكا ىالح للاخ ىلعم للكل

 نقل" ىف الرا ىلا ىلا ما

 .مقالا/ لفعل ىكو

 كالك-كل) كال :مماسنلا) ةأرملا
 للنر توأ تحكم ىركك كالا كال“

 الالال الت الك الهم الدال ل5

 للا ىلكاأال ىلاعه ىلا؟ +4

 1١6. ,85 :(يناهثعلا ناطلسلا) لوألا دارم
 . 1١15 : يناثلا دارم
 هك ل75 ”5١7 ل١٠٠ :ثلافلا دارم

 لل كما ءكمم لالال لما" لك

 هما .الالاب "هك

 مل كم# 9١5-1١8 :عسيارلا دارم
 ىىكد قدك الاخ ءالاا قدمأ

 . 775 : (ىفطصم هللا دبع) يغارملا

 :سشكارم 94١.
 ٠ . 804 :(قشمد ةطوغ) جرملا

 ,57؟ 44٠ 448 :ناجرملا

 ومه١١



 7/01 :(بلح) ءارضخلا ةجرملا

 .1/8 ءالال1 558 :يناطلس موسرم
 ء“كق ك“* 434 ال 44 :يليسرم «ةيليسرم

 كفل لمه لهأال-!١ه١ لزذأ لكك

 سو لل يي للا

 سرك نفح نضع طع عل

 ةرفتا تضح ةضشا افرك انما ردد

 نور وج لوو نول" للحل للف
 4خ] كالا" كلود لحل قدم

 قكحك لكك 24ه5-غنا" 4484 5

 قفل ىكقحا فكالرسوإله قلل
 فلآ فدك مدا" هدا-عل5ك

 . قوه 2064 ,.2ش45 2045 ,2ه41-ها“#غ

 كنا فاق فقك فقخ"-همذك فكل

 تخل لك كالا حو

 الك كالا كالا ككك بتككاأ تول

 مال مم للف الكم رك بال

 , 134 فكال ىأكتك فخ٠ فالك ىكح
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 0 كألال فالك فام لدا لعق :ضرملا

 ىلا لضالاكو ءالاكو لالالا كال

 . ال٠ :(ةئيفس :ًابضيأ زظنا) بكارم ,بكرم

 . ش١ فقأ ق5 كا” ق٠ ل"و ل"

 الز نالإ الا“ نم تل فل فك
 لبق لدا" لدز فك قال قع قلل

 0 ل ا ل
 1 را انضم نشل نطل انفو

 ءلاموك لععم لداك-١ ه١ وال 4

 الكأل لكم لك" لكك لعل

 ةلرولضمت الممل عإرع الالوعزخم
 4 - ء#" كا لت

 اهوداله؟ للود -ا14مل-.

 كولدكوا نلالزدرالم نور لكك
 للا خام "اك لا "د١

 151-*مج

 للك وو ثم عال “ع ؟ تمض

 ةسئرج فم ضشتككشلا ب اشف

 قا ال١٠4 لتذ4 لخثذا' خم خه

 215 1:-؛"ه .:“" لود نك ا ا

 « 17/8 51/7“ قتال قكأ .:هرل قئهأال

 ': ه0 "-خؤ5 4ك ثمل قى“ عمل

 فو فز فلا فلج فللسمتو
 مالك فهدأل مقك تود: 64 ءهعه

 تكنأل كلعا* كدا فخم هاف ىهالال

 نى نكن ىلوعكلم ئىلح كحك

 تزل ىالو ىلا ءدككو ىلا ىف

 ءالكأ ءالعأ تقول ىو داقم

 , ءالالال ىالالت ءالوخ لارابق ايلا ءالككأإ

 ت7١" فكأا لىنمو ىله5 ل5 الو

 ش .84 :ةيردنكسالا بكارم
 ' .57 ه4 :ةيروس بكارم

 | .454 517 : ةيليتتكرملا
 "الا كافأإل لك قلق فلو :زيكرملا
 .؟407 :ناآيمرم

 الزوال ءالالا ءالالا يقف :ءارذسعلا ميزم

4 "8# 

 لااا ل١ الا14 كال :نوئمأتسملا

 "ضل لل دفع
 ٠ .قارشتسا » نوقرشتسم .قرشتسم

 فلك لوح نو لب الا“  :ىفشتسم

 ل0 ا 4

 9-19 017 01١ :(ةنطوتسم) ةرمعتسم
 تكا كال بكم صفه نأ قمحأيم للا؟

 للل للك فعل محا ىك
 يي ل ف ا يللا

 لبو لعب نس لوك للك لكح
 م"ه فالك فالا" قمع 45 5

 مما مالا“ مال سمكه فقال فكك

 قال ىالاكال كال تلا# تقم

 امج



 4١. :7م :يمطافلا هللاب رصنتسملا
 2155 ]81 لال كه :دجاسم بحسم

 قثدخأ "اكل لالكموك للكوسو ل4

 الالم لولاك كح لكمهو ١-5857"

 الأ ىلا“ كلذخ الكعك ءالم#»# اللا

 44٠

 .ال84 : (205) لوسرلا دجسم

 .إل84 :دواد يبنلا دحسم:

 .9/41 :دمحأ ناطلسلا دجسم

 6 : (باتك) رتافدلا كسم

 8٠1١. ال٠ :ةيعامجلا ةيلوؤسملا

 844 :رظتنملا حيسملا

 ١17-274 :نويحيسملا ,ةيحيسملا . حيسملا

 . 5٠ فال قا" م'؟ اال لكم منا - 75م

 ىلا" لأ بلع ءال4 ىالع كك ك5

 ل4قدك لنأ قق قف فك قأ ىف

 ءكقؤ 4 خم لل للخا لت ل

 لكك دلت لكد كهل ءلفإل لعل

 كحل فكمع قالك قالك لالا تلكم

 لاا -؟4١ دال ١ع “كحال لوك

 لدم تثمهك لالا لاق لاه لكأ#

 لابلم كوم اككأ لكك لاك" ءالكأا

 خا" ىلنخكلوا نثبت ل“ ده ثا لاثدد

 راض رفا نيرا ست شرب يضم

 .4ق55 ك7ه-417“# ك5 لل" هاإ لل»ه»

 مم" فوم فالا فاله قفا 4

 نكن كل ىلأ# فالا فالا فكف

 توا تون ىكألا ىكري تتم تقال
 لللاك للكم للأإ لالك١ للداأل كلت

 3434 ا 2 ضرر ا فرب تع

 للف رالك]  ىال5وا ىلألهو5 للوا

 ىلا مالا اال ىلدكا ىلعه اانا

 ىاك-ما4 ىك؟ ىلإد مال ماو

 يق مما ىلا فالك -مالا ىما#

 6.6 3 تايلالا 4/9

 قلك فلك قل" كح ىكف
 ءىلك4 474 ب27 الت 9 :ةيقرشلا ةيصيسملا

 مالا اما لوم لال ل لل
 .485/4 :نودحتملا نويحيسملا

 04دال لالالا“ دا 2.4١ :نويئيسم ءانيسم

 .همال م"
 ,5ا85 فالك .هالال :وميتوكلا ىلع فرشملا

 ل
 . 014 :رحبلا ىلع ماعلا فرشملا
 ءالؤهم-ال45 2.45١٠ "هك :تايورغملا

 ْش للا
 26017 41١7 3154 :تاعورشملا ءعورشملا

 فلك فلل لمح ءالم] الالب مدل
 414 م

 . 18 :ةيناثعلا ةيروطاربمالا ميسقت عورشم
 . 181/ :ريبكلا عورشملا

 :ةرثشما 5844 ١
 "لوا" المهم قال الع كمح :ةرداصملا

 115 ترف اثم لاا كد امم

 كالشمس تكمأ كلم ىاأد سزه قفأ١٠

 القا ,الم١ لما" كلالك

 , عال" الإ لس : (ةبيرض) ةيردضملا
 4" :141 لا لإ ا للا" لله :رصم

 وزال للا ءاا» يردك مح فأل فال

 قكدقك 46 قفالدحتكاأ فم مك

 هةية ل
 كال لكم كك كمل لع رطل
 ىلك 3يرعولم مدل نمت ناك
 قمح مر مك مز لوك لاك

 هك رمل رم ا ا
 قفا كا 4 فركا رين رو

 نيل نشل يي كوالا فخ

 لوف نورس سول سوم ضال دمبو
 ق7 قالال نقدا يقر نعول الفال



 ؛4545 فذال- 51ه ىذ#”# قوز صب

 قالا فقكال قدرزحعغمم مم -عهل

 فاكلومأا فدك فدل ىيذف؟ نمل

 قفقا فالا فكتخ فكم فاك فكل

 40٠ ءالالا# الا ١ ءالا## تهز مقال

 لكل فىنكت لمد-ملمر“ لمأ ىلإا»

 .أث١١ 17 ق3نف قنأإ لقأ لزحك فكم

 5 : يبلحلا هاش رصم

 كام ءالا كال قم :ٍيرصم «فرصم

 ءالكأا فلك ف٠ لكون "نما لام

 .مالا/ل لقمقك-موال

 ©21١, 1١5. :(ناطلسلا) لوألا ىفطصم

 ءالالا/ الك :(ناطلسلا) يناثلا ىفطصم

4" . 

 ٠١١. :(شيواجلا) ىفطصم

 ."'37 :(ركاش) ىفطصم

 . ١55 :(هرق) ىفطصم

 .١١ا/ : ةكطصملا

 ل١1 لخ فقم عكك : عئاصم 2( عسلصم

 ,ة51 ل“"ثهو لنث5 ىلع

 . (قراط لبج) رظنا :قراط لبج قيضم
 اقلك فقع فما" ىكة4 ىلا : ةعبطملا

 .ة4ا/

 .1١؟/8 :ةيقرشلا ةعبطملا

 5١١. :امور ةعبطم

 .5531 4٠5١ :ةيبرعلا نديال ةعبطم
 4٠٠. : (ةسنرف) ةيكلملا ةعبطملا

 .748 , 744 :(بيدا سايلا) رطم

 فقال مخه فعل لالا ءاال# : نارطم
 41# ١

 .445 :(ةردن) نارطم

 ؛444 #24 .4) لف ملم لك :ةلهاعم

 فن فل-لك لع ىف محسمال يف

 .ءادوحلدو جد قال قفودحم# ىل

 نم ادهش كل ا

 لور علمل ل والسإ1؟ مل علو

 لمق كم" كالتحلالا كاع ملك

 ولكم دل ندر لجأ لو

 قل فرو لحخ لوز ناكج لام

 نك" فداك فوت فمعئرلموك فعل

 لالا"١ ككف ىتهمع فزع فالا فكي

 لما ءللأاأال كلما اللا لوح ءالالا

 .قا؟ فف١٠ ىلا

 .844 : ةئردأ ةدهاعم

 ١١١. :زتولراك ةدهاعم

 35“ شحال : مجعم

 .3فدال ىلكفك ت5١ ق4م4 :نداعم .ندعم

 . 454 :نامعتلا ةرعم
 .4١1ا/ .ه0١8 :ضرعم

 25261١ 1778 :(ردتكسا ىسيع) فولعملا

 قا كف كنز كالو لكون واوا

 .م55 ىلا" مالا صالح فاآلال اللوك

 .,/54 :(لآ) نعم

 . ينعملا نيدلا رخف < ىنعملا

 ء1ه8 ءلها“ ءكل١ :ةيراغملا .يرعلا برغملا

 244 417 الك كلمتك كالا لكك

 الذ ءالال١ الا ال فدخ قذاأال لك
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 الفا" ال١4 المال لمه :داليملا ةراغم

 .القا*

 .ة؟كا/ل قؤم فحك فخ :لوغملا

 اللاثو الاله الاخ للم تقم :يتفملا

 .8ق١١ ءالكد

 .551 2478 2478 41-4194(2ا/ :ضوفم

 . 778 :ةدحتملا تاعطاقملا

 283486 ءالا7 يكمل 0555 :ةربقم

 .754 .939؟ 21١ :ينودقم ءاينودقم

 0.2849 ءالا؟ :ىهقم
 هم ١٠١



 24٠ 1١"5. :سيياقم . سايقم

 افقمزا* ءككاك ءلالع لسه : ماع ميسقم

 همكاك فدك "هو ل#*ا“ ل149 -18 0

 كل
 4 :يروليف راكم

 ."9/8 :نوتلأ راكم

 .488 ؛١84 : (ميعزلا) ثلاثلا سويراكم

 218١ 15 ىف هال ىل"» :ةمركملا ةكم

 .ةىا فققمق ؛عقه و لالال لما*خ ع لنك

 .ةهالف فال ق8 :بتكم

 ./88 21145 189 :(ةسنرف) لاتسرألا ةبتكم
 .ال84 :ةيويسآلا ةبتكملا

 .4١1؟ :ةيروطاربمالا ةبتكملا
 .44 :كرام ناس ةبتكم

 5١. 17 :( باتك) ةيقرشلا ةبثكملا

 .405 25١17 :ناكيتافلا ةبتكم

 . 4817 ء18 ال :(ةسنرف) ةيكلملا ةبتكملا

 .١1ال-4 ١7 فل # :تابتكملا «ةيتكملا

 .486 :ينمرألا حيسكلا جيدركم

 .9ا/8 9608 : سوكم . سكم

 ١١8. .11 .الا/ :(روطاربمالا) نايليمسكم

 .448 184-21785 : يكيسكملا ,كيسكملا

 . ١"4 :ليياكملا «لايكملا

 .القح ءالمح : الملا
 ./84 :يدنفأ دمحم الملا

 141١". :ةمرك سويتنالم

 2467 دال ىدع-ع:١20 منوم :ةحالملا

 ىلكأك١ذ فال فالا مكث فؤ# فول

 الكف تثق

 ,84 :(ةريزج- وكمالم

 ١" كالال ال١ :(ماظن) للملا تّلملا

 4ي4ك» ماع ىاه لالالا مام نلالأ

 مالك الا" ىكا* مى

 .847 7171 : ىشاب ةّلملا

 265448 فق5 م5175 27قإ فرخ : مزتلملا
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 .ةك“"' قدع لدم المك لالأ : حلملا

 . 788 :كاينومألا حلم

 44١. :سكاروبلا حلم
 .58ق٠ .الالرل ا : ينعملا محلم

 . 7١8 :لوألا لداعلا كلملا

 . 7١8 : يناثلا لداعلا كلملا

 .ه4 :(بلح) زيؤعلا كلملا

 .هه :رصانلا كلملا

 . 81 (الالال : (ةيئارصن ةفئاط) نويناكلملا

 . 59ا/ :(رزج) كولملا

 81١1١/. : ةيحيسملا ةيشيلملا

 الا تأ كال تك فذ هم :كيلامملا

 نفقأ' لق ءىلاا ءالظ ىالال ءالك .اب#

 قدم ملك ءلكك كلكم قمح قا

 فر اا ف ا لا

 لد "مل" "قد لالا لكم لكل

 فكشف فضف٠ .والال قالك قكملل لالا

 لالالا تكمل كش لكذأ لذ" فل

 ءالمال ءالما# ءالالم-مالال؟ :ةيرحبلا)

 محال

 ,؟١١5 .؟١ :سيفمم

 .558 54 :(قكرام) وم

 . 4481 : (ةيبط ةدام) ّنملا

 ,الك6 ال1" لا اا :ليداثم « ليدنم

 . 2الال .ا١8 :فشانم ,ةفشنم

 . 55 : قينحنم

 .34 : (ةديسلا) زيدنم

 :(ةبهذم «ةيئاتك ,ةينطق «ةيريرح) تاجوسنم
 كاك لكه#5 ك؟قأك للك كح'ىكأل

 ياا شرفا تضخ ضر ا 1 اتوا

 ءةضؤ//-1غ55 ءجه5 40-451 الاب

 فلك؟ فمك فلك فاق قزح فالد

١١48 



 مك

 منو م4١ 08 :(دعسأ) روصتم
 .؟٠1 :فاسع روصنم

 7١١. : (ةكرعم) ةروصنملا

 .39/ :(نبا) روظنم
 7/8٠١. : يس ةجقأ رهم
 ,ملعأ“ قالا : سدنهم

 416 : (ةفئاط) يبهذلا زامهملا

 لاو سلا نسال »و :ةيبطسلا داوسملا :
 ,.444 ال4

 قالا لت لدا" ىو هال : ةيئاذغلا داوملا
 ,.لنؤإ نست قأل

 .#78 4 :راوملا

 .(ينورام) رظنا : ةنراوملا
 . ها/ه ,ها/4 : (ةيقدنبلا يف يزيترابلا) نونطأملا

 :ادوملا "#4٠  43١؟4١, 516.

 .52ال 405 لدا“ لو :نودوم

 2.49م :نذؤم
 2484 ٠ 54417 .4الال :وناروم
 .؛ ١ 5”(ل١؟ قاليؤ١ : (ةريزج هبش) هروملا

 .851 :: نيفروملا
 ..”ه5 : (موق) كالروملا

 .7/ :سوروم

 :ولئيسوروم 16٠.

 ملال 6لالؤ 34 :(ناوخألا) ينيسوروم
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 :كسيروملا 48٠١.

 ,الا/١ : (رنياف) نوسيروم

 .484 :(نايتسابيس) كيروم
 .مو :ةسمخخلا ءارقللا ةسسؤم

 .ها/١٠ :ةراجتلل ةثالثلا لصانقلا ةسسؤم
 .الال6 .:ناطلسلا ديؤملا

 .741 :(دقن) يديؤملا

 .441/ ءالال :وكسوم
 .319/4 1/٠ :(ةكرشلا) ةيفوكسوملا

 45 : (ينايثعلا ريمألا) ىسوم
 . 7١١ :(يبنلا) ىسوم

 419 للك ك4 :ىقيسوم
 1١4. ال ,ىف؟ : نيفلأ) وغتيسوم

 .014 : (رازاتلاب) نوريشوم
 404 45 والو ل"إ9 فا :لصوملا

28445 

 لحال تحك "49-94 :بلكوم

 .الوم ءالؤم الك :-لئ١1 للا اال

 11١١. ل9 : نيفلا) نالوم
 .841/ :رييلوم

 .الؤ5 :ركانوم

 .ه.4 "و8 4م : هيليتوم

 لله 75# .ال١ :لردنوام .ءلردنوم

 لح ءالوأل للهو للالأك لل" خ4
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 7٠١. :(سنالاف فقسأ) كولنوم
 . 519/4 :(لآ) هينوم

 .1177 :زغاهوم
 .هنؤ لكف :ريهوملا

 .ه51 27519 :نيلتيم

 1451١. :(نوج) لائديم

 هيض يل :نويجئنفورمملا ٠ يجنفو ريم

 .751 31/7 :ازيرازيم
 .عءالا قكال لال تالا :نازيملا

 دفض : (ينيد رشبم) نوسيم

 .ه١8 :(ينافويج) ليشيم

 .81/ : (ةريزج) وئوكيم
 .1 5١ فكقك كح :(يسات فيزوج) يكيم

 "” 37 :ولجنأ  ليكيم
 قضاأ قدا ققشأ فكلال ىلا :وناليم

 .مالم قدح
 ل ١



 .؟؟ :سوتيليم

 ٠

 ل

 عك كو رسل# سال ىدرل :سلبات
 .ةالث قالا

 27د لغم لثأ ىلإ للك لو : لوبان

 الما" لالالا فال قد نو و4 لس

 قالو

 .0917 :(نوسلاس) نولوبا

 177١”. :يلراه ليتياثا

 . 759 :نزاخلا ردان

 /7٠١1. :رابقلا يدان

 .1754 :3751 : (ةيراثلا تاراشالا) يران ران

 , 755 كا" 254 "9 :نوبران

 .857 ءالا4 ءالا؟ :ةليجراتلا

 . (يكيم)
 18٠. :(يزيلكنا رجات) شان

 .ه4 :سروكنم نيدلا رصان
 . لال .هال :(ناطلسلا) دمحم رصانلا

 ىتكم فنك لما" للدخ .الاب» : ةرصانلا

 مه ىلل»

 . 5/7 :شيجلا رظان

 1١". :(هردنأ)و ريغافاث
 2.184 :(قود) سوسكان

 ,ه11/ لاله :يدلا

 .8814 :(باتك) فيرشلا سومانلا
 الات ءا١1© 1١( 84 :(ةيقدنبلا ريفس) ينان

 ملك

 .5345 فوق قالة :بئا
 ءال58 كالا :(ةيسنرفلا ةيلاجلا) ةمألا بئان

 كف ىتلقك-كلال ىندأ محك فرعه

 .الك؟ تكك كفو كم

 .585 ,هالف ه4 : (ةيليسرم) ةراجتلا بئان

 لك[ كوالا لكخن لم :لصلق بئان

 لاب همن ءاهأل لاهو لعد

 تضل ةضفرب ضل ضلع الا او

 هما -هالم ,هالا-هكف فؤزؤ ىئكإجا

 تاز قفقذع فخذي فقخقأ فلق فرزك

 ككن تكنأ تحال ىيودكب# ىقمب

 . ل17 الا تأزم ا

 ال١ فكك فالال ماك :تاتايئ « يابن

 .59 55 3دال لق" ىف

 . 58 : ةيطبلا

 .امءلال لو : (346) دمحم يبنلا

 مك ءهه5 فالا ءل5و .#" :ذيبثلا

 ءالثل ءالا؟ ءالا]-الءف تخفف ىو

 مالكه ىلا

 045٠١ 048 2065١ .418 :ءالب ء.ليب

 تكاكستل" تأؤ فق" ىمالإ# مابا

 ىلتك فالق ضد ىللتأ ابعث لعل

 .ةها"ا : تاحن

 ءهلل١ ىف يه نام : يساحنلا « ساحنلا

 كف للف نلف لو لسالو لعامب

 45١ 4لق فالم قىاخ لكذ" لنوم

 .الام ءلا؟ كلل” صك فلم

 . 4ال9 :لحنلا
 .ا/لا"8 : ةساخنلا

 .,8945* :نارطم ةردن

 . م51” : شيبرن

 , 475 :بؤن

 .ةأرملا < ءاسنلا

 .899 :ةرطاسنلا
 :روطسن 7١17. 1

 قكأ 2ق"56 ق5" لكل :جاسن . جس

 21517“ ؛فخقك- اه ءقملاخ ءكالال وللا

 , لنك؟" ضمك تالاف مم فلأ ئفعم

ُ 
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 .قةكف لك

 .قذخ فخم فلك : خسنلا

 . نويحيسملا - ىراصنلا

 50١١., : (ميهاربا) يحصن

 8 :يروقاعلا قالش نب هللا رصن

 , 185 16ه الال لالا“ : نيبيصن

 . 4١ : قلغملا يداصتقالا ماظنلا

 1 . 417 :نيمأتلا ماظن
 .517 5٠١, :(ادوملا) لفاوقلا ماظن
 . 44 : (ةراجتلا) نيضوفملا ماظن

 . 89/5 : (ةفينح وبأ) نابعتلا
 .747 :(خرؤملا) ةميعن

 ,مهوؤ# ماو مالال 4١١ :تاقفن ,ةقفن

 مهما ,ةالؤدهإلاب فكال-هوه قق٠

 للم تىناؤ تنا" تنال ققكزك فقال

 لكن لقيأك تكاأحك كاهدكلتقك كلك

 الا ءرلالال ىالالا بوك تحل ككل
 .الق"” ءللل؛ 4

 .50 : يسنرفلا لصنقلا تاقفن
 كلك دخلي 3غ : يباقنلا ماظنلا ,ةباقنلا

 .مالك-مكال ءل"ثهإ لس٠

 للا اله كر لا "ل لى ا :دقنلا

 لنلك لبدع ف3لدغ قآل لق لهم

 لال لكي لوأ"خ لم" ل

 لندن القا“ كحال لكارك لالأ كقل

 لوز لوقا لك كك لثكا

 ةك اك ضل ضم دسم ةض احس

 ل4 قضت فقلال قاف فلك

 هدا 4 لنأاؤا١ قود فمذم قلك

 تمتلك مك؟اك مال" فاق فلل

 قنا قدح ءللأأ للالال ىقكح كمل

 كك فلكم ىك١ ىعمل

 , ا : يبهذلا دقنلا

 لما للملا الالام .الالو : يضفلا دقنلا

 موك سوم للك
 لوم للا د لخمخ لاله : يساحنلا دقنلا

8 
 لبل نسدوإ لل#"4 ك7 :فيزملا دقنلا

 0 للا يان يا دف

 نقم تدك فأل لثلو لذ" لكذك

 ش 7١1. 277 :سيطارقن
 .القك فالك فال قلق :لقنلا
 مك فاال ملأ ,:“"؟ :يرحبلا لقنلا

0 

 .ه19 ,618 :يربلا لقنلا
 .897م. : ةيبرعلا شوقثلا
 7/4٠. .598 :فارشألا بيقن

 .011/ : (رزج) رابوكين
 .1/17 :نايتوكين ,وكين
 23١4 ل7١ ف4 :نويوسمنلا ,ةسلمتلا

 لملم 4: لة لأ قت لاك للك

 نذناأ "ملك الله لق" ءعلعهك لك#ه؟

 ءالثإ ءالزإ ىأكد فاو مدقق "ك5

 م15 ءالوا
 . بولطملا ربغلا مسا رظنا - ربخ
 .م681/ :ةيبرعلا ةيبدألا ةضبنلا
 2.447 قوم لالا ىف :ةيبروألا ةضبلا

 القا فالال كك
 449 إما :(باآلا وت
 1597-54 214 17 :(ود زيكرملا) ليتئاون

 تقأل لاو" ءاذك لزم كرما" ك؟ونأل

 ةضفإ ضف ةيضلعا ةراتم ترش ضسلا

 فلق قلقا" كلا فالف قالك ككل
 ولإل الح نك فروا مكن ق6
 قبال قدك ىألال لم" لل ىلع
 فقنأق

 51١. ,ى77 : (ةفئاط) لمركلا لبج مادرتون

 . 87١ :موطاح نيدلا رون
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 56١. 141“ 241 78 :نويدنمرو ءايدتمرون

 .444 :غربمترو

 :(ىداموت) رافو "24١1 4١7.

 . 7١4 :(ةيروهمج) دوروغفون
 . 31/1 . 7518 : (نزاخلا هللا ةمعن) لفون

 فرج "#1 كال للو4 :(ىبأ) لفون

 الكا ىنو

 .77/6 : (ىفطصم ديس) يرون
 . الالة : (جاجبع) ضيبوت

 . ”4١ : (برغملا) ةيربربلا تاباينلا

 ش . (ينس ويج) يناين
 . 30/9 : (ةعلق) احين
 .94017 :ينابلا نورين

 .141 : سين

 ..037 :روباسين
 ١٠١ 1٠١8. '؟ :فيرش ٍناشيئ ,ناشين

 . 786 .584 :يجناشينلا
 2.168 !(قود) ريفي

 .اله :زيفود الوقين

 5١١. :هلوقين ود الوقين
 .ل54 :ةدايز الوقين

 941 :نيز الوقين

 ,ه9١ :رتلوس الوقين

 .441/ : غياص الوقين

 قه :سيريبود يرباف دولك الوقين

 ."14 :وليسرام الوقين

 .011/ : (رزج) رابوكين
 .ال17 :نايتوكين كين

 . ١٠1ا/ : (ةعطاقم) اتوكيث

 .#ا/5 51“ :(ربن) لينلا

 .77 :ييوناكلا ليثلا
 4قق' فال فقدم لا" ع 15 :جليملا

 م5 قفدأؤ

 .014 :(حلص) غيمين

 4086 كالا لالال ١“ :(نوج) يربويث
 كلأ تدك 2.4805 ,غ8"5 5"“#25 «5ا"د

 40١64 فقال

 841١. : يزقاسلا سوطيفوين

 ف

 ."16 : (حئاس) فراه

 ,هالال : (ةعماج) يف راه

 (سياس يلراه ود ليخأةيلراه
 .5ا/:0 89٠١ : (ليبئاثا) يلراه

 ,الؤؤ ءالاو ص نما :ديشرلا نوراه
 . 17١ :(سايزينويد) سيراه
 .194+ :(ناف) نغاه
 .8+5 :سكافيلاه

 .385 فاق (عمخ : غروبماه

 نلالال لدا قف جلال :(خرؤسملا) رماه

 لققكأا فكما" كمال لوول ل11 لاخف

 ءلآ١ فمإ للملا "ال" لأ لكدألا

 .مل8 ءالثح

 .861/ :نوتلماه

 .018 .185 ,الال 27١ :(ةبصعلا) ةيسناطلا

 لكك اكلم لأ لأ للك لكك :دياه

 . هال" فكك ىلال نق, 24 .-*خم

 .784 : (لينروأ) دياه

 1١8. :ةيماسلا تارجهلا
 .ما/ةه-مالا مزن للك لن 14 :ةرحفا

 217١ لاو 1١ ىف :ايادملا ةيدملا

 ءلمق كف كال لكك ءللإل لاك

 لق 2 "ه5؟-"خهز* "44 لقإ لقد

 فققكأ قق' فقه قكك قفز" لثكال

 فمكا فكد-هممل موه فدإل مقوم

 تلال فقال فق" فقت فالف فالم

 تق اكأا تلت تلا تاك كالا

 نس جا يع يع يس يس يبس يح

 للي



 ل ف ف ل تح حلا

 ءالقإل لالدإ ءالوؤحالام كلك: ءالأا

 هيكل

 .م1١٠8 : (نوتساغ) يدره

 لاا لثإ١ كو5 فلم كا :رمره

 قمح قده فقدها .25؟ال .قالال . 495

 ىلعأ كفا شك

 ./54 :نيمرملا

 .154 :(مايلو) ويره
 ىكالمه الم لكحو :(راشتير) تويلكه

 قدك

 :ناذمه 809١.

 لب ال الزل لكك لكك الا" لاا :دئطلا

 ىف ءالم ءالا" تير لكلا تكع ءا"ك

 لال» لكم لت“ لكأ فلمأ قك

 نكت كاخم لمح امال كالا" كالا

 ىلا خلال لكلا لال اخد اثدك

 ىو كلنا رثلر لالا "4 أ

 ىئهمزل4ه54 فوز 54١- ءف""لك . 5*4

 مقالا كالا لكك -ئ54 افك فكا

 صوو ىهزلإل مثلك فاو مناك فذ

 ىألل ىو الدم لاله" كلك . 55

 قفل لكل كن ىومك ما" وكف
 ,.لأ1؟ فلق

 لدن لال 1848 :(رزج) ةيقرشلا دنطلا

 فكر فلخ فكك فل فال ىقال

 .1أ5 4

 .851/ :(رزج) ةيبرغلا دئهلا

 لك ءله) كوه 19 :يناثلا يرنه
 نحال ىلحا الما ىالالاا

 قلوو- 181 147 188 :ثلاثلا يرنه
 لحاف فقال .لالال

 .4917* :وفوبود يرته

 لهو ءلو5 لدا :عبارلا يره

 قخال لكك ف58* كحك فكممؤحعامك

 51“ فخا-هزاإل فدق فاش ه6

 .154 : عباسلا يرئه

 58 217م :نماثلا يرنه

 ل١9 ١١]. 45 :نويرافغنه ,ةيراغنه
 كلكم التكاأ فلهال لكن كا"ال لاك

 مالك ولالا الام ارا" لال لال

 0/5 : (ربن) وه  غناوه

 ,.418 ف1ا/ ,.487 :(سويلنروك) ناّتوه

 :رفليتوه 4١1.,

 .404 : زتنارف) غربنيغوه
 .ه8 :يرتتلا وكالوه

 ,نوينامالفلا ًاضيأ رظنا) نويدئالوهلا ةدنالوه
 244 ىلا ءاله 14 :(ةدحتملا تاعطاقملاو
 لتعمل ضل مك ضلك للم

 ” 1 ا شن تا تب تا

 لكل علتم فلكل لهح-عاهأل لدا

 للك كلم لم" لذاك كم١ فكالك

 لمأل لكمال للك؛ كلح لح -كخح

 تو .آلألال .الالم لالا للكف للكد

 للا لدا كورل لاؤال كو ؟ 48ه.

 لات ل" ىللكلا ثا لك

 ىلع نسأل ل"”عل للنوال للك ه 1

 ربا لمالم للا" "ك4 كك

 لور زم لنا لاا“ مال امم

 قل" فله .قا4-7عا# كعل شكد

 قمر دال ىدا" دال .ن"# 5

 امه قالهم كالا" لكك فكل فكا

 نيولدملا# فدالا 497 4845-45

 ىيفادكأتع تكلل * كاكا كلا

 تال تكزغك تكأ كم5 تكفا” تكعال

 لللو ىالدإل للدم تاكا" كحك

 50014555451: ضي يدري دف نففي

 لين ىلا ىفلال اك ىفلعحك ءلكأ
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 .  نقكأف ضفكلم بنك" ىلكنت لفمك فعال

 435١١ قمدق-ة تت ىلخقك خا" ىلألف

 قفلأ

 .40" 2448 841 : مسيئاموهلا

 .ا/ا/٠ :ثلاثلا سويرونوه

 .14084 :رليوه

 ءامع قالك ءكالال-١اله : (مايلو) نروبريه

 انا تلدك شعهل؟ فقرأ فز" لقت

 7١١. : تودوريه

 . 504 :(لصنق) سكنيتسيه
 .754 :ناميلس لكيه

 48١١. :(ةسيدقلا) ةناليه

 1١817. :زتيورويه

 و

 .811ا/ :(خرؤم) نجتتاو
 .,784 :نيدفارلا يداو

 .441 :روغلا يداو

 76 : حلملا يداو

 .الالك :ليئلا يداو

 .ال5 4 :بفسوي يداو

 :رئراو 5١١.

 :رغليراو 7١1.

 .4484 :تادراو ىدراو

 1١1١. :(ةناطلسلا) ةدلاولا
 . الا : ماهغنسلاو

 لاهأل لكل ءلا6ه كاكا :ةيالو ؛يلاو

 لع كذا" الك كلل لكس -ا05*

 ااا الالب لا" الثمك للاخ لاو

 211" قام 2534 لقال لكلا "لك

 تكلا ءثما ءقالك .هكؤال 455564

 ,الوأل الو ؟- اخو ءءالاك ىلع كحك

 قدا كل للمال للمد لالهأ ءالو.

 م

 ىلكك ىلا

 كام تكا ىلأ"ال فكلذ فكم ىكال :ءابو

 ماا رواه ولاا لد ع

 . 2ا/“# :لمجلا ربو

 .ه57 2585 .1الا“ لاا” 5 :زعاملا ربو

 45 لهم ,لك* ء.ك ١ .ىل ال : قئاثو .ةقيثو

 كنا" قه لال لقنك كاث فال ىو

 ثا ضمت تشر تا ا ا

 ءلل١ لءف لقخر ءكالم لالا لما"

 كما كال لاقشد ءالاك ءا”زه للك

 تان" كلف لل لالا“ كال "عا

 قرمال قام قاعهحؤا١1 .لثؤأل للكذم

 فكأ فكاأل فكال فؤؤ: #22" فال

 فقخا" فخل فخخح فمال فت مالو

 ىلىدك المخ كتككذ كحفذ كاله تحال

 ىفققنلقا فقع ىآال ىلاك؟ لاا"

 ىقال فحح ىلفقمك-لل# ىلالا* ىللا

 قطو

 .م01/ ءالؤال الما“ ءالالك :نايدرولا

 ا أخ ا ال اكل :قرولا

 .لكف قود لنمك

 .884 : ةيسورلا ةيجراخلا ةرازو

 «147 ١41: .1ا/ : ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو

 .فضفذال مدا عءلكأ

 .45ا/ 4" 24٠ :نازوأ ءنزر

 .4644848ه١ه 28قف١ا8 45٠ :ةرازو لسيزو

 تك017 اكشن كلف كآال لداأل فوم

 فرقا فت فضرب دغش ل

 قنأ قنا" فمأ ىنت ءللكخك لالا

 قول

 2,ك55 .ىك56 .47؟"-ع ٠5٠١ ل"عو :طيصسو.

 كككيومكدرل مام 04ه" 456 455

 الكا للم: لاله١ للور للاخت لام

 قحأ ءكلمم الما اللب ١ اطار“ لارا

 00 ا ا ا ا ا



 مك فعمل فكم مأمن ىلا ىلع
 .517“ ىجالا/ ىلآلاأ ىلكأ

 ١١. :يرعلا نطولا
 ."؟49 :ديسلا قيفو

 يمال ىم4 لما 56٠١ :فاقوأ .فقو

 .مق58 ءالمقق ,ككال

 .ةيقوأ - ةبقو
 .ا/لو1/ 5٠" :ةسدقملا ضرألا ةنبهر ليكو
 .444 :رسلو

 ,ةدك : لبمرت مايلو

 7١/.. : يسلبارطلا مايلو
 . ١1/2 :نروبريه مايلو

 .؛١ : حتافلا ميلو

 . ةقدانبلا < كيدنولا

 لمح فلكمك الالم لكك :دوو

 قالا .ق|لال قدم ."ىم لثمال للككف

 ,لالثك فزع فوزا" فاال فاك٠ .ىقال

 كالا كف كك تككف كك" كهك

 ءالالو .ضولكك الك الحل كحك ىكالك

 ىكال للكك للكم الك ١ الهال للمال

 34844 مكمخا

 1 0 :توغيزولا

 . 73١14 :(ةريزج) يبسيو
 "5 :رليش مايلو

 .8504 :هواراغ مايليو :
 . 159 :ويره مايليو

 يي
 ىف

 .4154 :نابايلا

 . 1/77 :تادراي ؛ةدراي

 تدك لكك كه .؛" :افاي

 ل تفل اضن ان ير

 .الالا# الاخ ءالدك كالا 45

 ا

 يوان

 4ث" حي ملول الوم

 .711 :سوبي

 . 546 :ناقريلا

 0189 .١٠ال ٠١86. :نويعوسيلا .عوسي

 تيا كلو كا مرر# سو لالا

 نالفم ءالقم ءالقال ءالكاأ كمل

 للا اا ضلت

 للك فلل فخا ىلا" ىلا كو

 306 فخم

 :نويديزيلا 87١.

 .الال4 ءالالال : (نايرسلا) ةبقاعيلا

 88١. : (ىهقملا حتتفم) بوقعي

 .الا/١ :ينوغرألا توقعي

 .41 :ونازيفيرت بوقعي
 .58 :ولوبيت بوقعي
 .81/ :(رام : سيدقلا) بوقعي

 . 401/ :زييلئروك بوقعي

 46١. :(يفيز ياطابش رهص) بوقعي
 ."الال :زدلي

 .1/ا/ :وئوطلأ زدلب

 الا" بالا فك لاو الا" :نميلا

 | م5 : (يجرج) يني

 259 .51 241 .5"4 .* :دوهيلا .يدوهيلا

 نلت ىملدخك ملدأ فذ ىلا ىلع

 ةقفقأ دفن شلل كلا لا ل

 سرر سب نوف ندر مم مك
 لسبب نسلم سول نمور خوف لالا
 قله دز فلز لال لوو نوم
 فاز فلا فكك قفك قده "5

 لل“ مك فدأ ماثه مكأل 66ه

 الل تقل كالم تكد تفهم كك

 * الود ال للم للا للاإأ للام

 الالم .الال# لاك غضا“ ولاا كلها

 يمال فىأم ضاثاأ ىلإد ىلععم اللا
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 .هآآ :رياشكروي ىلقاأل ىللخد١ ضفذحك لخع ىالال-مال:

 .قكك
 ."54 :نوينازارلا دوهيلا
 5٠". 788 : (ليلخلا لابج) ةيدوهيلا
 .814 :نايلا انحوي
 .814 :ىبمإ انحوي

 .614 :نورشعلاو يناثلا انحوي

 1١7. :ينورصحلا انحوي

 .885 :ينمرألا يواهرلا انحوي

 .844 : يبلحلا الئز ني انخوي
 للام .هالإ "م : ةفئاط (سيدقلا) انحوي

 .الوو ءالالث

 .411/ : اليس انحوي
 .91/4 :صقرم انحوي
 .59 :نادمعملا انحوي

 7708 :جارخلا بحاص ىبأ) فسوي
 4١7. : ناعمسلا فسوي

 ,؟67 لاه 741 ٠*7] :اقيساشاب فسوي
 .48/ :ينيروتنيعلا فسوي
 .88/ 2415 . ال54 :(سيدقلا) فسوي

 :ايفالسغوي 1١1١. ١

 كاك ىلع كال لالا كه :ينانوي ,؛تاسنوي

 لد“ لتلدأ ءلقأ كلك فال قه

 يحد لكوو لالا كوك 1 كام

 ىتلك لم الالة ء.الالم هكا" 15

 قدح قنا" لفلخك ىلحا؟

 .11/ : (نامحرتلا) كب سنوي

 .747, ءالالا# : ينعملا سنوي

 ال/ 1١





 ماسعلاٌسشرَهفلا

 حاضيإو حاتتفا
 ةمدقملا
 يف ةيبروألا تايلاجلل ةيخيراتلا لوصألا : لوألا لصفلا

 ةيروس
 لماوعلا «يرشبلا حوزنلل ةماعلا بابسألا «ةرمعتسملاو ةيلاجلا موهفم
 يف امههرثأو ةيروسل ينامورلاو ينودقملا حتفلا «ةيروس يف ةبروأل ةبذاجلا

 ةراجتلا .« يطنزيبلا مكحلا )١19(  اهيلإ ةيبروألا تايلاجلا لاقتنا

 ماشلا دالب )/71(  نييبروألا لاقتنا ىلع اهجئاتنو ةيويسآلا  ةيبروألا
 ةراجتلا دادتما ؛ةيبرعلا  ةيبروألا تاقالعلاو يمالسإلا مكحلاو

 ةيويسآلا  ةيبروألا ةراجتلا «ناملراشو ديشرلا نوراه ةيقافتا «ةيبرعلا

 - نييزيبلا  نييفلامألا) نييلاطيإلا دفاوت يف ناماه نالماع جاو

 ةيبيلصلا بورحلا لبق ماشلا دالب ىلإ نييسنفوربلاو (ةقدانبلا  نييونجلا
 تارمعتسملاو ةيماشلا تاعطاقملا ضعبل يبيلصلا مكحلا  (؟14)

 نييبيلصلا جورخ دعب ةيراجتلا ةيبروألا تايلاجلا 4( ؟) ةيبروألا

 رشع سماخلا نرقلا يف ةقدانبلا ةدايس )08(  نيينامثعلا لوخد ىتحو

 . (54) لباوتلا ةراجت ىلع مهترطيسو
 مض ذنم تازايتمالاو ةيبروألا تايلاحجلا' :يناثلا لصفلا

 ش : ماشلا دالبل نييناثعلا

 ىلع اهتاساكعناو ةثيدحلا روصعلا علطم يف ةديدجلا ةيملاعلا تاروطتلا

 - ةيراجتلا ةيندملا تايلاجلا د )١/( ماشلا دالب يف تايلاجلاو ةراجتلا

 - (88) ةقدانبلا - نويلاطيإلا  (م#) ةميدقلا ةيبروألا تايلاجلا

 تازايتمالاو نويسنرولفلاو نويزيبلاو نويزوغارلا - )١١0( نويونجلا
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 رخاوأ ىتح ةينامثعلا ةلودلا عم اهوددج وأ اهوعقو يتلا تاقافتالاو
 )١( ًاددجي ةدفاولا ةيبروألا تايلاجلا - )١71( رشع عباسلا نرقلا
 ىتح اهيلع اولصح يتلا تازايتمالا - ما 8 ةدهاعمو نويسنرفلا ب
 نويدنالوهلا - )١158( زيلكنالا - )١8( رشع عباسلا نرقلا رخاوأ
 .(امك)

 «تازايتمالا لوح» :ثلاثلا لصفلا
 - (1948) تازايتمالا بابسأ لوح نوخرؤملا اهراثأ يتلا تاشقانملا
 عيرشتلا - (149) ةميدقلا تاعيرشتلا فلتخم يف اه ةيخيراتلا روذجلا
 ثيدحلا روطتلا - (؟514) مالسالا يف نينمأتسملا ماكحأو يمالسإلا
 ىلإ ةيداع قوقح نم اهروطت )770(  ماعلا يلودلا قحلا تاموهفمل
 مهيرامو ةصاخلا مهح اصم قيقحت يف اهل نييبروألا لالغتساو تازايتما
 . (775) ةيرايعتسالا

 (ماشلا تاالاكسا» عبأ رلا لصفلا
 يف نويبروألا اهيف ماقأ يتلا ةيماشلا ندملاو ءىناوملا  ةلكسألا فيرعت
 تالاكسالا  اهرايتخا لماوعو رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا

 سلبارط )778(  نوردنكسالا )*77(  رحبلا نم ةبيرقلاو ةيرحبلا
 اكع  (؟849) روص  (؟ا/١1) اديص.- )353١1( توريب - (544)
 ,(818) ةزغ- (" ٠0 افاي- (75494) افيح - (591)

 (") كبلعب )78”(  قشمد )١8”(  بلح «ةيربلا تالاكسالا

 (مام+) سدقلا )8017"8(  ةيناث قشمد  (؟لا) ةأمح )٠(  صمخح -
 ْ . ("89) ةلمرلا -

 «تايلاحلل ةيداصتقالا ةايحلا» سماخلا لصفلا
 صلبلا» ةيلحملا تابوعصلا )44”(  اهل ةماعلا فورظلا  ةراجتلا
 هعاونأو دقنلا 87”( )#بئارضلاو موسرلا  نويدلا  تامارغلاو
 )944(  ةحالملا - يراجتلا لدابتلل ةيلمعلا لئاسولا  ("اله)

١١ 
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 لوصول ةيلحملا تاءارجالا - )/5١( ةيرحبلا تانيمأتلا - ةنصرقلا

 - (478) قيوستلا - )57١( ءاطسولا - (١4ه) ةلكسالا ىلإ بكرملا

 قرطو ةيلخادلا تالصاوملا قرط - (40) سيياقملاو نازوألا

 .(47؟) ةيلفاقلا ءارحصلا

 تاراهبلاو لفلفلا  ريدصتلا داوم )54١(  ةلدابتملا ةيراجتلا داوملا

 زعاملا ربوو فوصلا - (5517) نطقلا - (458) ريرحلا - (44؟)
 ةيريرحلاو ةينطقلا تاجوسنملا - (49/#) نانشألا - (41/9)
 بيبزلا  نوتيزلا تيز  حمقلا) ةيئاذغلا تارداصلا - (50/7/)
 )5/١(. ةيغابصلاو ةيبطلا ةيواميكلا داوملا - (41/4)
 ةيريرحلا تاجوسنملا - (486) خاوجألا  ةبروأ نم ةيروس تادراو

 .(449) ىرخأ داوم - (484)
 - (0037) ارتلكنا ةراجت )445(  ةسنرف ةراجت )441(  ةيقدنبلا ةراجت
 .(ه5١) ةدنالوه ةراجت

 لامعأو ةزابخلا  ةقالحلا  ةبابطلا  تايلاجلا دارفأل ىرخألا لامعألا

 ' .(075) ىرخأ

 «تايلاجلل ةيرادإلا ةايحلا»سداسلا لصفلا

 تايلاجلا اهب طبترت ىتلا ةينطولا تاطلسلا )*#07(  ةرادالا تازكترم
 ةبحاص ةيقدنبلا يف ةيموكحلا تائيهلا  (ه+) ةيلصألا اهدالب يف
 - (575)(ةصاخب ةراجتلل ةسمخلا ءاربخلا  وتانسلا سلج) ةقالعلا

 ةكرش - (01/) ةسنرف يف ةيرحبلل ةلودلا ريتركسو ةيليسرم ةراجت ةفرغ
 مادرتسمأ يف ةيدنالوهلا تنافيللا ةكرش  (ه 47) ةيزيلكنالا تنافيللا

 ةيناثعلا ضرألا ىلع تايلاجلل ةيبروألا ةيرادالا تاطلسلا  (ه4ه)

 (8 45) ةلود ةيلاج لكل ةبسنلاب ةيساسألا ةماهمو ةمصاعلا يف ريفسلا

 ةيقب )"051(  ماشلا دالب يف ةلود لك لصانق عاضوأو هماهمو لصنقلا

 باونلا  ةيلاجلا سلجم (31) ةيلصنقلا يف نيلماعلاو ةيرادالا ةئيملا
 - نيدلا لاجر ن(1175) ةمجارتلا - (5117) نونزاخلا  .نوراشتسملا

 . (57*) مدخلا - سرحلا

 /ا١6١

 ورمل



 ةيعامتجالا ةايحلا عباسلا لصفلا

 )547(  ةمأ ةيلاج لكل يعامتجالا بيكرتلا «ةيلاجلا عمجت ساسأ
 - (568) لصانقلا تويب - (54) (تايراسيقلاو تاناخلا) قدانفلا

 ,يبهذملا قفاوتلا مدعو جاوزلا - (559) ةرسألا ةايح )574(  رباقملا
 .(51/9) ةينيدلا ةيرحلا

 لئاسوو تالفحلاو تالافتحالا - 8( ةيلاحلا دارفأ نيب تاقالعلا

 سابللا )7١8(  بارشلاو ماعطلا )540(  سفنلا نع هيفرتلا
 لودلا تايلاج نيب تاقالعلا )77١(  ةئبوألاو ضارمألا - (914)
 .(1/؟5) ةفلتخملا

 ايلعلا ةمكاحلا ةيناثعلا تاطلسلاو ءارفسلا نيب ةيعاتجالا تاقالعلا

 . 0/77) اهب مكحتت يتلا لماوعلاو
 ةمكاحلا تاطلسلا نيبو ةيبروألا تايلاحجلاو لصانقلا نيب تاقالعلا
 , (ا/*8) تالاكسالا يف ةينايثعلا
 . (/ه١1) هتائف فلتخمب بعشلاو تايلاجلا دارفأ نيب تاقالعلا

 (ةينيدلا تايلاحلا» نماثلا لصفلا

 «ةينيدلا قرفلاو ةيبيلصلا بورحلا نابإ ةيروس يف ةينيدلا تايلاجلا
 (/1) ةيبيلصلا بورحلا ءاهتنا دعب ةيروس يف ةيبروألا ةينيدلا قرفلا

 مهعاضوأ - مهلابعأ - سدقلا يف عضوتلاب مهل حامسلاو ناكسيسنرفلا
 ةيحيسملا فئاوطلا نيبو مهيب عازنلا - (1/) ينامثعلا مكحلا ءانثأ
 نوؤش مهتياعر - (786) ةسدقملا نكامألا ةسارح ىلع ىرخألا
 مهميظنت  ةيروس ندم فلتخم يف مهعزوت )44/(  يحيسملا جيجحلا

 5:8١(.

 ةقيرطو نويعوسيلا - )8١١( بلحو نانبل يف مهزكرمتو نويشوبكلا
 .مهل اهتيامحو ةيريشبتلا تاثعبلل ةسنرف ةدعاسم )817(  مهلوخد
 .مهلمع لئاسو .ةيريشبتلا مهفادهأ ,ةيروس ءاجنأ يف مهعزوت
 «ميلعتلا بابو سرادملا حتف «ةيقرشلا ةيحيسملا تائفلا نيب ظعولا
 . (819) ينطولا سوريلكالا دارفأ نيب ديصر نيوكت

 ل
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 (85) مهنيب امهيف مهعزانت )87(  ةينامثعلا تاطلسلا عم مهتقالع
 .(878) يبطولا سوريلكالا عم مهعارص -
 . (8419) هتاتف فلتخمب بعشلا عم مهتقالع

 «ةيبروألا تايلاحلا ةماقإ جئاتن» ةمتاخلا

 روطت يف ةيبروألا تايلاجلا ةماقإ رثأ - (85؟) ةيداصتقالا جئاتنلا
 - (8554) يعانصلا 881( ؟) يراجتلا ناديملا يف يماشلا داصتقالا

 .(85554) يعارزلا
 .(851/) اهنطاوم يف يداصتقالا روطتلا يف اهرثأ
 يبرعلا عمتجملاب تايلاحجلا كاكتحا 1 ) ةيعاتجالا جئاتتلا
 ىلإ فيرلا نم نييحيسملا ةرجه « تائفلا فلتخم ىلع هجئاتنو يروسلا

 - (481/0) دوهيلاو نييحيسملا نيب ةينغ ةيزاوجروب ةقبط روهظ ءندملا

 . (ما/ك) ينيدلا ريشبتلا ة ةجيتن ةيقرش ةيحيسم ةفئاط لك يف ف ةاقشنالا

 ىلإ ديلاقتلاو تاداعلا ضعب لاقتنا  مهرثأتو . مهرثأو مهترجهو دوههيلا

 . (8108) ةيدوهيلاو ةيحيسملا تائفلا
 تاداعلا ضعب اهلقن  اهناطوأ يف ةيبروألا تايلاجلل يعامتجالا رثألا
 .(ما/8) ةبروأ يف قرشلا سحو ديلاقتلاو

 تائفلا طاسوأ يف ةيركف ةضبن روهظ )881١( ةيركفلا جيئاتتلا

 ةيركف تارايت.- )881١( ةعابطلا ءدبو اهلماوعو ةيحيسملا ةيبرعلا

 .(889) يموق - ينيد عباط تاذ دوهيلا طاسوأ يف ةديدج

 بدأ «تالحرلا بدأ قاشبنا - (8941) ةبروأ يف ةيركفلا راثآلا

 رثأت ءماعلا يلودلا نوناقلا ومنو ديدج عيرشت روهظ .تالسارملا
 سيردتب مامتهالاو قارشتسالا ةكرح ومن «قرشلاب ماعلا بدألا
 رتل ماتهالا .ةيروأ تاعماج يف ةينايرسلاو ةيبرعلا تاغللا

 . ةيروس نم 0

 يف ذوفنلا ىلع ةيبروألا لودلا سفانت: - (409) ةيسايسلا جبئاتنل
 تيبثت ةسنرف ةلواحم «ةسنرفو ةرتلكنا دارفنا «ةيقدنبلا طوقس 0

 دوجيو .؛ ةمدختسملا لئاسولا «ةعفادلا بابسألا «هميعدتو اهزكرم
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 و154

 عساتلا نينرقلا يف رفاسلا رامعتسالل ديهمت ةيروس يف ةيبروألا تايلاجلا

 . .نيرشعلاو رشع

 :رداصملاو عجارملا
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