
 رداّصملا نعنايب

 قشأ نم « قئاثولاو رداصملا ثيح نم ؛ نيدحوملاو نيطبارملا رصع ناك
 ذنم اهتباتكب علطضن ىلا « سلدنألاو برغملا خيرات نم ةلسلسلا هذه لحارم
 هتارغث ةرثكو « هيحاون بعشتو « هادم ةلاطتسال ًارظن كلذو « ةليوط ماوعأ

 « رصعلا اذه خيرات ةباتك ىف اهانيضق ىلا ماوعألا لالخ انلذب دقو . ةضماغلا

 هئادحأ نع فشكت ىلا قئاثولا ىصقتو « هرداصم باعيتسا ىف « ةينضم ًادوهج

 . ارتلجناو برغملاو اينابسا ىلإ تالحر ةدعب ليبسلا اذه ىف انمقو « هصاوخو

 ةطوطخلا قئاثولاو رداصملا مهأ « زجوملا نايبلا اذه ىف ضرعتسن نأ انيأر دقو
 ةياهن ىف دوعن فوسو « خيراتلا اذه ةباتك ىف اندامع تناك ىلا «٠ ةروشنملاو

 «روشنمو طوطخم نم ًاعيمح اهمضي « لماش ماع تبثب رداصملا صخنف « باتكلا
 . اهريغو « ةيلاتشقو ةينيتالو « ةيبرع نمو

 « ةمامإلاب نملا ١ باتك

 وه « هنم انلصو ىذلا مسقلا ىرحلاب وأ « باتكلا اذه نإ لوقن نأ عيطتسن

 لماكلا همساو . ةيدحوملا ةلودلا خيراتنم ىلوألا ةلحرملا نع ةطوطخلا انرداصم مهأ

 باتك» «انيلإ ىهتنا ىذلا ديحولا طوطخملا نم « ىنوألا ةحفصلا ىف ءاج امسح وه

 « نيثراولا مهلعجو « ةمئأ هللا مهلعجنأب « نيفعضتسملا ىلع ةمامإلاب نملا خيرات
 ةفيلحلا مامإلا ةفالخ كلذ قاسم ىفو « نيمثلملا ىلع نيدحوملا رمأ مامإلا روهظو

 ةحفص ىف همسا درو دقف « هفلؤم امأو . « نيدشارلا ءافلحلا [ دحأو ] ندنمؤملاريمأ

 كلملا دبع « هفينصتو هزيبحت عدبأو « هفيلأت ىبنأ » : ىتآلا وحنلا ىلع ناونعلا
 ةبتكع طوطخملا اذه ظفحنو . « هللا همحر ىجابلا ةالصلا بحاص نب دمحم نبا

 لجسم وهو 6 801 هدم ة.ذطءهمرب ؛ ةيلدوبلا ةبتكملاب » ةامسملا دروفسكأ ةعماج-

 ةحفص ىف /١141 ةنس قى ةيئيتاللاب روشنملا « اهم ةيقرشلا تاطوطخما سرهف ىف

 . ةيقرشلا اهتاطوطخم مدقأ نم كلذب وهف « الور هععانالاتل مقرب ع 1387

 ىنعأ « ةجودزم ةحول 115 ىف عقي « محض دلجم نعةرابع طوطخما اذهو
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 قو « ًارطس 19 اهم لك ىف ( مس ٠ ىف ١" وحن ) مجحلا ةريبك ةحفص "88 ىف

 ملس وهو ع حضاو ريبك ىسلدنأ طخم بوتكمو « تارك عست وحن رطس لك
 3 سلوم نيتم دلجم دلجمو « ةتهاب ةميدق ىهف ىلوألا ةتقرو ادع ام « ظفحلا ديج

 « هتلاحو هتباتك نم ودبي نكلو « هتباتك خيرات ىلع لدي ام هتيابنوأ طوطخما ةيادب

 . ( رشعسماخلل اوأ رشع عبارلا ) ىرجملا عساتلا وأ نماثلا نرقلا ىلإ عجري امر هنأ
 كلذو « ىناثلا رفسلا » ىوس « ةمامإلاب نملا » باتك نم طوطخملا اذه مضيالو

 :ىتآلا وحنلا ىلع طوطخما ماتخ ىف درو اهسحو « ناونعلا ةحفص ىف لحس ايسح
 هللا مهلعج نأب نيفعضتسملا ىلع ةمامإلاب نملا خيرات باتك نم ىناثلا رفسلا لك »
 ةنس هللا لوحب ثلاثلا هولتي « هلآو دمحم ىلع هللا ىلصو نيثراولا مهلعجو م

 . « ةيغاطلا جلعلا لوصو ربخ « ةيامسخو نيتسو عست

 نمضتي « هنم لوألا رفسلا نأ « هركذ مدقت ىذلا باتكلا ناونع نم ودبيو

 ءافلخ لوأ خيراتو ٠ نيطبارملا ىلع بلغتلاب مهرفظو « نيدحوملا مايق خيرات

 ملاك انيلإ لصي مل باتكلا نم لوألا رفسلا اذهو « ىلع نب نمؤملا دبع نيدحوملا

 وهو ىناثلا رفسلا امأو . طوطخخلا ماتخ ىف هيلإ ريشأ ىذلا ثلاثلا هرفس انيلإ لصي
 همه ةنس تداوح ىهنيو « ههه 4ةنس ثداوحب ًادبيف « انيلإ ىبنا ىذلا ديحولا

 اهضرعي ىلا « ةماهلا ثداوحلاب ةلفاح اهنكلو « ةينمزلا ةيحانلا نم ةرصصق ةرتف ىهو

 ؛ فاش ليصفت ىف « اهم ريثكل نايع دهاش ناك دقو « ةالصلا بحاص نبا انل
 نأ كلذ . «ةمامإلاب نملا» باتك هنمضتي ام مهأ تسيل ةيخمراتلا ثادحألا نأ ىلع

 ةيدحوملا قئاثولاو لئاسرلا نم ةعومخلا كل وه ؛ باتكلا هنمضتي ام سفنأو هأ

 « ةالصلا بحاص نبا انيلإ اهلقني ىلا « نيدحوملا ءارمألاو ءافلخلا نع ةرداصلا

 نوئشلا نعو ةيدحوملا مكحلا ظن ن نع انيلإ اهمدقي ىلا ةقيقدلا ليصافتلا كلتو

 مكح لا صاوخ ىلع ءوض 0

 . ةيدحوملا ةلودلاو « ىدحوملا

 .ىهمماي « ةمامإلاب نملا ١ باتك نم انيلإ ىبتنا ىذلا ىناثلا رفسلا نأ نم مغرلابو

 « انموي ىح رفظي مل ثحبلا نأ نم مغرلابو « ه ه54 ةنس ثداوح مدقت اك

 رثعن نأ كلذ عم عيطتسن انإف «٠ باتكلا نم ثلاثلا رفسلا صن ىلع لوصحلاب

 اهلقن دقو « باتكلا نم دوقفملا رفسلا اذه اهنمضتي ىلا روذشلاو ذبنلا نم ريثكب
 «برغملا نايبلا » عماملا هباتك ىف ىشكارملا ىراذع نبا وه رخأتم خرؤم انيلإ
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 ةنس ىف كرألا ةكرعم ىتح دتمت روذشلا هذهو « دعب امف هنع ثدحتن فوس ىنذلا

 .ه ه9 ةئس ىف روصنملا بوقعي ةفيلخلا ةافو ىحو ؛ه هو
 لزج « صاخ بولسأ نوئشلاو ثداوحلا ضرع ىف ةالصلا بحاص نبالو

 ودبي وهو « فلكتملا قيمنتلاو « كيكرلا عجسلا ىلإ ًانايحأ أجلي ناكنإو « اعون
 طالب خرؤم « صاخشألل هعدقتو « ثداوحلل هضرع ةقيرطوأ « هبولسأب ءاوس

 هثيدح لالخ مهرمغي « مهامجأبو هتداسب ةداشإلا ىلع صرحلا لك صرحت « رثأ

 نأ نيدحوملا مسا ركذ الك هتوفيالو « ةئانرلا تاوعدلاو.. ةمخفلا باقلألاب

 تارابع ىلإ ءارمألاو ءافلخلا فصو ىف آنايحأ أجلي وه مث «« هللاوهزعأ» هلوقب هنرقي

 « نايحألا ضعب ىف مجحم ال كلذ عم هنأ ديب . قرغملا قلملاو عجسملا حيدملا نم

 . ؟0كلذب ةريدج اهاري تافرصتو لامعأب ديدنتلاو « دقنلا نع

 و . هباتكو هرصع ءايدأ نم « ةمامإلاب نملا » باتك فلئوم ناك دقو

 ناورم ايأ ىنكيو « ىجابلا مهاربا نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب كلملا دبع

 ودبي امك وهو . ؟0خيراتلا بحاصبو ةالصلا بحاص نباب فرعيو « دمحم ابأو
 اهوذخناو « نودحوملا اه لزن ذم ةيليبشإ ىلع دفو . ةجاب لهأ نم ىسلدنأ همسا نم

 ابتاك هيف مدخو « ةيادبلا ذنم ىدحوملا طالبلاب لصتاو « سلدنألا ةيالول ةمصاع

 لبحلا هترايز نيح نمؤملا دبع ةفيلخلا تيقل ىلا دوفولا نمض ناكو « ًارعاشو
 ىهو « اظبناب لأ نما وهو + ىنع دقو .(م1 ) ه ههه ةنس ق قراط

 نع اباتك فلؤي نأب « نيديرملا هراصنأو "ىبسق نبا ةروث اهم تماق ىلا ةقطنملا

 « ةمامإلاب نملا » نم عضوم ريغ ىف هيلإ ريشي باتك وهو « « نيديرملا ةروث »
 : هلوقب « ةلكتلاو ليذلا ٠ ىف كلملا دبع نبا هفصو دقو . انيلإ لصي مل هنكلو

 ةروث خيرات ٠ فنصو « اهدييقتو خيراوتلا ظفحم ىبع « ًانسحم ًابيدأ ناكود»

 90: هينب نم هتايع كردأ نمو « نمؤللا دبع ىبب ةلود هو « سلدنألاب نيديرملا

 ضرعت نم دحأ انل مدقي ملو . « ةمامإلاب نملا » باتككلذب ىنعي هنأ حضاولا نمو

 مث « فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا اهب ماق ىلا ةذيو ةوزغ نع هثيدح ىف درو ام كلذ لاثم ( )١
 نم ثلاثلا مسقلا نم 18ه و 14و +7 ص ) روكذملا. ةفيلحلا عرصمب تبّنا ىلا نيرتنش ةوزغ نع
 . ( برغملا نايبلا

 - 31775 متر ( ةيسلدنألا ةبتكملا ) رابألا نبال ةلكتلا باتك (؟)

 ةبتكملا طوطخم نم عيارلا ءزحلا « ىشكارملا كلملا دبع نب ال « ةلكتلاو ليذلا » باتك 22(

 . سيرابب ةينطولا



 تيققد

 قرشتسملا ركذ دقو . هتافو وأ هدلوم خيرات « ةالصلا بحاص نبا ةمحرتل
 ه81/4ةنس قوت هنأ ىرامأ قرشتسملا نع القن همجعم ىف سجبوب سنوب ىنابسإلا
 29 ىنرعلا بدألا خيرات ىف نالكورب ذاتسألا كلذ ىف هعباتو ء 20( مالك )
 بحاص نبا نأ كلذ . ةمامإلاب نملا ١ باتك قايس عم قفتيال « ءىطاخ خيرات وهو
 لافتحالا لثم « ه 094 ةنسىلإ عجرت اهدهش ثداوح هفلؤم انل ركذي « ةالصلا
 « اهمق ىلإ ةيبهذلا حيفافتلا عفرو ٠ ضعألا ةيليبشإ عماج ةعموص ءانب ماقإب

 بقع « ه8 ةنس رخآلا عيبر رهش ىف كلذو « روصنملا بوقعي ةفيلخلا ةرضحم

 هلقتي امم ودبي لب « (801. 171. 0.) ةريبشلا كرألا ةكرعم نم ارفاظ هدوع
 « ه هوم ةنس ىف روصنملا ةافو نع روذش نم « برغملا نايبلا ١ ف ىراذع نبا

 اهبف ودبي روذش ىهو :.رصانلا هنبا ةفالخ نم ىلوألا ماوعألا ثداوح نع مث
 ايس انفنلب ىل : باك طاوس ٠ يار هللا بمد ا بيل
 ىلع قوت دق هنأو « عباسلا نرقلا لئاوأ ىلاو لب « « سداسلا نرقلا رخاوأ ىتح
 نيب هعضن نأ نكميف هدلوم امأو 1 اكلم 8٠ه 08 ةنس ىلاوح حجرألا

 . (ملام"0 ١١15 هدو 01١ ىتس

 ناملا ظن باتك

 نيدحوملا دهع لئاوأو « نيطبا رملادهع رخاوأن ع ةطوطخم ان رداصم مأ نمو

 رشمتكلالا رثدلا نمضي ةدت ناطقلا نبال نامللا ظن باتك نم ةطوطخم ةريبك ةعطق
 اذن باتك نم رشع ثلاثلا رفسلا ١ : ىتآلا وحنلا ىلع هناونعو . باتكلا اذه نم

 ةعطقلا فصوت « طوطخملا لخاد قو . « نامزلا رابخأ نم فلس ام بيترتل ناوحلا

 نرقلا رابخأ نم انيلإ ىهتنا امركذ ىف . باتكلا اذه نم « سداسلا ءزحلا ه اهنأب

 ىلع طوطخم ا اذه ىوتحمو . « ةعركلا ةرجحلا نم ةسداسلا ةثاملا وهو « سداسلا

 اهنم ةحفص لك ىف ( ةحفص 15) مجحلا ةزيبك ةجودزم ةحول نيتسو ةيناث

 مومو 8ماونعو : عووقربو 8زم - 8اطاتوعيوأتعم ةوطرع امه !اذؤأمر9©13001 ا' )0(

 .0عمهروأزءمو ةعوطتعم - عومقمماعقر م. 46.

 ع, عيمعاءاصممم : 0عوعطلعطتع عع خيمطتوعطعم [نا(عملستر 5نمص. ١1م 554. (؟)

 ىذلا ثلاثا مسقلا : برغملا نايبلا ىف ىراذع نبا اهلقني ىلا روذثلا هذه ضعب عجار )0
 دهعم نع قاتكلا ميهاربا دمحمو تيوات نب دمحمو هدنا ريم ىثيوه : ةذاتسألا ةيانعب نآلا هرشن ىرحي

 هر 72و70 )4و6 3518و 811 -- 7١ نص : ناوطتب نسحلا ىالوم
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 ًآنايحأو « رمحألا دادملاب لوكشم هلك صنلاو « ريبك ىنرغم طخم ًارطس رشع ةعست

 خيرات ىلع ٍلدي ام كانه سيلو « رخآلا روتبم مدق طوطخماو « بهذم طخم

 قمنملا هطخ نم ودبيو . ىرجحلا نماثلا نرقلا ىلإ هعجرن نأ نككمم هنأ ديب . هتباتك

 . ءاربكلاوأ ءارمألا دحأ مسرب بتك ار هنأ « ةبهذملا هنيوانعو

 دقو« ةيفاش ليصافت هنع انيدل سيلف « ناطقلا نبا « باتكلا فلؤم نع امأو

 ركذو « ىجابلا موجنلا وبأ ملاعلا مامإلا » هنأب ناونعلا ةحفص ىف فلؤملا مسا ركذ

 نم ١ 5! ةحول ىف درو دقو . ©2«ناطقلا نبا » هنأ ىلوألا ةحفصلا سأر ىف

 ىفترملا ىدحوملا ةفيلخلا دهع ىف « آيح ناك فلؤملا نأ ىلع لدي ام طوطخما
 . نيدحوملا ءافلخلا رخآ لبق مكح ىذلا وهو (م 5590-345)

 ه 008ةنس ذنمنيطبارملا مكح نم ةريخألا ةلحرملا رابخأ طوطخملا لوانتيو

 فيلصتو «هتوعد مدقتو « ترتموت نباىدهملا روهظ ةيادب رابخأو « (م1114)

 سلدنألا رابخأو « نيطبارملاو نيدحوملا نيب ىلوألا عارصلا ةلحرمو « هباحصأ
 زيمتي ام مهأو . ( م 118 ) ه ه8 ةنس رابخأ ىتح كلذو « ةرتفلا هذه لالخ

 ىف اركذت مل نيتماه نيتلاسر داريإب درفني هنأ ناطقلا نبا فلؤؤم نم مسقلا اذه هب

 امم بطاخ ةلاسر ىهو « « ىدهملا مامإلا نهارب ىف ةيفاكلا ٠ ةلاسر « امهو هريغ

 اههجو ةلاسرو « ىلع نبنمؤملا دبع ةفيلحلا « ةيسرم ديمع رهاط نب نمحرلا دبع وبأ
 اهبف حرشي «( هه4» ةنس ) سلدنألاب نايعألاو ةخيشملاو ةبلطلا ىلإ نمؤملا دبع

 دمحم نب ىلعل و ةمجرت غ٠147 متر ( ةيسلدنألا ةبتكملا ) رابألا نبال ةلمكتلا ف تدرو )١(
 ناك » هنأ اهف ءاج « ناطقلا نب نسحلا نأ « ىماغلا ىريمحلا ىاتكلا مها ربا نب ىيحي نب كلملا دبع نبا
 ىلعلا ةبلط سأ دو « ةياورلاب ةيانع مدشأو « هلاجر ءامسأل مهظفحأو « ثيدحلا ةءانصب سانلا رصبأ نم

 ءاضق ىلع فوتو . ثدحو سردو « فيلاوت هلو . ةضيرع ايند ناطلسلا ةمدخي لانو . شكارمب

 . « ( ةثاّسو ىأ ) نيرشعو نامئآنس لوألا عيبر ىف ةساملجس

 ءاج « روكذملل ةليوط ةمرت ىلع ىثك ارملا كلملا دبع نبال « ةلمكتلاو ليذلا » ىف ًاضيأ انرثعو
 ةصاخلا دنع |ظعم ناكو « همولع ىف ارحبم « ثيدحلل ًاركاذ ناكو « شك ارم نكس ىماف م هنا اهف
 « رصانلا نب رصنتسملاف ء رصانلا هنياف « مهم روصنملا دنع ًاريثك ىظح « نموملا دبع لآ نم ةماعلاو
 ىلع هرثؤوي روصنملا ناكو ء رصانلا نب مصتعملا ايركز نأ مث « روصنملا ىخأ دحاولا ديع دمحم ىنأق

 فحتملا طوطخم نم سماخلا ءزحلا ) « ىواتفلا ىف هيلإ ًاعوجرم ناكو . هتقبط لهأ نم هريغ
 2 . ( #١ ةحول ىناطي ربلا

 ؛ ىضترملا ةفيلخلا دهع ىف ًايح ناك ناطقلا نبا نأ ىلع لدي امم .« طوطخملا ف درو ام نأ ىلع

 كلانه امل « كلملا دبع نبا مث « رابألا نبا اهدروأ ىلا ةمحرتلا بحاص وه هنأب داقتعالا ىف ددرتن انلمجي

 . خروملا وبأ وه مجرتملا ناك امبرو . ظوحلملا ىمزلا قرافلا نم



 دجال[ تس

 وئش قو « ركنملا ةدراطم ىف امسالو « ةيدحوملا ةيعرشلا ةسايسلا دعاوق

 . مراغملاو سوكملا

 ديبأتا ف ةرهاظ ةسامح « نيدحوملا رابخأ نم هدروي امف ناطقلا نبأ ىدبيو

 نيدحوملا هءافلخو :ىدهملا مامإلا ركذيو ؛ ةيدحوملاةلودلاو « ىدحوملا بهذملا
 , ©0لالجإلاو عوشملا ىهتنع

 ثلاثلا مسقلا

 برغملا نايبلا باتك نم
 أ نم ةيادبلا ذنم « ىشكارملا ىراذع نبال « برغملا نايبلا » باتك ناك

 لوألا نيرصعلا ةباتك لالخ انعفتنا دقلو . سلدنألا خي برات ةياتك ىف انرداصم

 لودوهو « سلدنألا ىف مالسإلا ةلود » انيباتك ىف « ا اذه نمىناثلاو

 ةمالغلا ةياحي رق نم رثكأ نم ارن نين « ىناثلاو لوألا هيئزجم « فئاوطلا

 نم ناك دقو . لاسنفورب يل ذاتسألا ةيانعب رشن ىذلا ثلاثلا هئزجم مث ء ىزود
 +196 5ةنس ىف ناوطت ةنيدمب كلذ دعب ردص ىذلا عيارلا هئزجم عفتت نأ ضورفللا

 ًاديدج افاشتكا نكلو . نيدحوملا دهعو « نطبارملا دهع ةيقب لوانتي ىذلا وهو

 تورجماثب ةيرصانلا ةنازحلا ىف روثعلا وهو « هاجتالا اذه ريغ ةيمهألا ىهتنم ىف
 « ثلاثلا ءزحلاب » موسوم ديدج طوطخم ىلع « برغملاب هروكاز نم ةبرقم ىلع
 . ةريبك ةحفص 4” ىلع ىوتحم ريبك دلجم نع ةرابع وهو « « برغملا نايبلا » نم

 رخاوأ ىق ه ه8 ةنس ثداوح أدبيو . ًارطس نورشعو دحاو اهنم لك ىف

 ةدايقب نيدحوملا ةلئاقمل فسوي نب ىلع نب نيفشات ةلمحم « ةيطبارملا ةلودلا دهع

 سويد ةيفأ سيرخإ ةلالقبمم.386 ةيس:كدازمب ىهنيو . ىلع نب نمؤملا دبع

 نيتس ةيادبلا ىف ديزيو « سوسلا ىلإ هتلمخو :نيدحوملا ءافلخللا رختتآ هللاب قئاولا

 رجا اذه : عوبطملا عبارلا ءزحلا نع ةحفص نيتسو تس ةياهللا فو « ةحفص

 تاحيحصتن مو : رعشلا ىفو « صنلا ىف تادايز نم « ةريثك نطاوم ىف هب زاتع
 . ىرخأ ةريثك

 ةلودلارصع عجارم نم سيفنلا عجرملا اذه فاشتك اب ةطبغ امبأ انطبتغا دقلو

 ىرصملا اندهعم ةزوح ى مويلا دجوي « نامل من » باتك نم طوطخلا ءزخلا اذه نا )١(

 اذه نأ تملع دقو . هتساردو هتعجارم ليبس ًاروكشم ىل لبس ىذلا وهو« ديردمب ةيمالسإلا تاساردلل
 . روكذملا دهعملا ليكو ىكم ىلع دومحم روتكدلا قيدص ةيانمب ًاققحم رشنال دعأ دق طوطخنلا



 بالام

 ىلإ هتياور فينصت نم ًانايحأ هتقيرط ىلع ىراذع نبا هيف ىرحمو . ةيدحوملا
 هتقيرط ىلع هبولسأ ىف ًاضيأ ىرجم وه من . ةيونس تايلوح ىلإ ًانايحأو ٠ لوصف
 ىف طروتلا مدعو « صاخشألا مدقتو ثداوحلا داريإ ىف ةديحلا مازتلإ نم

 نه مهلع لقني نأ ٠ صاقتنالا وأ ةداشإلا ىف ةمهملا هذه كريو « مذلاوأ حيدملا
 هلقنيام « برغملا نايبلا ٠ نم مسقلا اذه تازبمم مهأ نمو . ةيدحوملا ةلودلا ىخرؤم

 ةلودلا ىخرؤم نم نيرصاعملا نم ةديدع روذش نم« هتياور لالخ ىراذعنبا انيلإ
 رفسلا » نم ريثكلا انيلإ لقني ثيح « ةالصلا بحاص نبا اهسالو . ةيدحوملا
 امسح فلأملا اذه نم دوقفملا ءزحلا وهو . « ةمامإلاب نملا » باتك نم « ثلاثلا
 ١ ١ ,. 0لبغ نم كلذ: ىلإ انريشأ

 ةطوطخم ةعطقب ىراذع نبا ثارت نم انعفتنا دقف : كلذ نع الضفو « اذه

 نيفشات نب فسوي ةيالوو « نيطبارملا ةلود لصأ نع « ةحول نيسخو عبرأ نم
 ةصقو « فسوي نب ىلع رابخأو « ةيسنلب نيطبارملا لوخدو : برغملا ىف هحوتفو

 ريغو «براحملا وسنوفاأ ةوزغو « ىلع نب نفشات ةيالوو ءايحإلا باتك قا رحإ
 ةبتكم ريباضأ نيب ةعطقلا هذب- رثع دق لاسنف ورب ىثيل ذاتسألا موحرملا ناكو . كلذ
 ىلا ةماهلا عئاقولا ضعب نع « روذش ضعب اهْنم رشنو ٠ سافب نييورقلا ةعماج
 ةلجم ىف هدناربم ىيوه ذاتسألا لماكلا اهصنب ًاريخأ اهرشن مث . اف تدرو

 1 . 1951 ةئنس ددع ىف ادوملسرييسه

 ةبتكم ( تشد ) «مورخ » ىف انثحب لالخ انرثع اننأ ظحلا نسح نم ناكو

 لوانتت « برغملا نايبلا ١ باتك نم ةريبكت احفص عبرأب « سافب نييورقلا عماج
 ةطسق رس طوقس نع ةماه ليصافت اهفو « ه 5154 ىلإ ه ه١١ ىبس ثداوح

 دض ةبطرق ةروث نعو « ةدنتك ةعقوم نعو «( ه017 ) ىنوجرألا وسنوفلأ دي ىف
 ةرغث نوكي تاحفصلا هذه ءافتخا ناكو . ىرخأ ليصافتو « (ه514) نيطبارملا

 ءاجف « لاسنفورب ذاتسألا اهم رثع ىلا « ةمدقتملا ةطوطخملا قاروألا ةعومجم ىف

 . برغملا نايبلا باتك نم ةرئانتملا ةعومجمل هذهل امتم اهدلع انروثع

 دهعم ةياعرب برفملا نايبلا نم ثلانلا ممقلا اذه رشن نآلا ىرحي هنأ ىلإ انرشأ نأ قبس )١(
 دمحمو « تيوات نب دمحمو « هدناريم ىيوه ويسوربمأ ةذتاسألا قيقحتو ٠ ناوطتب نسحلا ىالوم

 . همظعم مويلا تح هنم زجتأ دقو ءقاتكلا يهاربا



 دستألا# دع

 « ريبزلا نبال « ةلصلا ةلص » باتك نم ةطوطخم قاروأ ةعضبب كلذك انعفتناو

 . نييورقلا ةبتكم « مورخ » تايوتحم نم ًاضيأ ىهو

 لكو « رثكلا فرعن انسلف « هتأشنو هلصأو ؛ ىراذع نبا ةايح نع امأ

 نرقلا رخاوأ ىف شاع دق هنأو « ىشكارملا دمحم هللا دبعوبأ ىمسي هنأ هفرعن ام
 اذهل ناك دقو « نماثلا نرقلا ةيادب قو « نيرم ىبب ةلود ةيادب ىف «ىرجه لا عباسلا

 «نيدحوملا خيرات نع هتياور ىف همزّلي ايف « ريبك ريثأت بير الب ىمزلا فرظلا
 اهنم رثكي ىلا « قلملا تارابع ىف طروتلا مدعو « سفنلا طبضو « ةديحلا نم

 . ناطقلا نباو « ةالصلا بحاص نبا لثم نوخرؤم

 ةيطبارملا لئاسرلا

 « برغملا نايبلا اممدقم قو « انيديأ نيب ىلا ىطبارملا رصعلا رداصم نإ

 ىلع ًايقيقح ءايض ىلي امم زيثكلا اهصقني « ةيشوملا للحلاو ٠ ساطرقلا ضورو
 ةيطبارملا ةسايسلا تاهاجتا ىلعو « اهصاوخو اهمظنو ةيطبارملا ةلودلا لاوحأ

 « علاطلا نسح نم ناك هنأ ديب . سلدنألاوأ « برغملاب ءاوس « ةيسايسلاو ةينيدلا
 قئاثولاو لئاسرلا نم ةديدع ةفئاط ىلع لايروكسإلاةبتكمب انثوحسلالخ انفقو اننأ

 ضاوغت لع ة ةريثك ءاوضأ ىلتو « ناديملا اذه ىف اريبك اغارف دست ىلا « ةيطبارملا

 ةفئاط ىلع ءاوضأ نم هيقلت امع الضف اذه « اهسايسو اهمظنو ةيطبارملا ةلودلا

 .ىطبا رملا'رصعلا لالخ تعقو ىلا ةماهلا ةيسلدنألا ةيركسعلا ثادحألا نم ةريبك

 سرهف نم « 0 مترو 44/مقر نيطوطخما ىف الوأ لئاسرلا هذه عمتجتو

 اهمضيىرخأ ةعومجم ىف انلاثو « ىريزغلا مد طوطخما ىف ايناثو « ىريزغلا
 . ديردع ةيمالسإلا تاساردلا دهعم طوطخم

 اهمضي ىلا ةعومجملا وه « ىطبارملا رصعلاب صتخ ايف لئاسرلا هذه مهأو

 هل سيلو رخآلا روتبم يدق طوطخم وهو « 484 مقر وهو « لوألا طوطخما

 دئاصق باتكلا اذه عمح » : قأي ام هنم ىلوألا ةقرولا ى ءاج نكلو « نيعم ناونع

 « دمصلا دبع نبالو « ناقاخ نب حتفلل « « مهئامسأ ريسفت لوطي ءالعل ةريثك

 ىش لئاسرو .. بيبحنباو «نوديز نباو « ةنابللا نباو « رامع نبالو « ىبسبللو

 وه طوطخنا هيوتحم ام مهأ نأ ىلع . ؛ مالسلاو ةعيب ةخسنو « ريبج نبا ةلحرو
 مايأ سلدنألاب تعقو ىلا ةيركسعلا ثادحألا مأ نع تبتك « لئاسر سمح



 اها

 ةلاسر ةيناثلاو « ةقءالزلا ةعقوم نع نيفشات نب فسوي ةلاسر ىلوألا « نيطبا رملا

 ىراصنلا اهرصاح انيح ةطسق رس ىل اهأ ةلاسر ةثلاثلاو ٠ شيلقأ حتف نع فرش نبا

 ةعزه نع فسوي نب ىلعل ةلاسر ةعبارلاو « فسوي نب ممت رهاطلا ىنأ ريمألا ىلإ 0

 وسنوفلأ لوزن دنع فسوي نب ىلع ىلإ ةيسنلب لهأ ةلاسر ةسماحلاو . ةعلقلا

 ةيالوب ةبطرق لهأ ةعيب ىه ةماه ةيدحوم ةقيثو ادع اذهو « اهلع براخما
 ,. روصتملا بؤقعي ئدحوملا ةفيلكلا دلو رصانلا دمت + دهنلا

 نع «ىرخأ « ةيطبارم لئاسر ةدع « ه8 متر وهو « ىنثلا طوطخنل مضيو

 فسوي نب ىلع نب نيفشات اههجو ةلاسر اهمهأ ٠ سلدنألاب ىطبارملا دهعلا دابا
 « ةعيفرلا نسلاو داهحلا مازعلا ىلع مهني ةيسنلبب ةفاكلاو ءارزولاو ءاهقفلا ىلإ
 «ماكحألا ف كلامبهذم مازّتلاو «ةيعرلاب قفرلاو «رمحلا ةبناجمو «ةالصلا ةادأو

 « ةيروتسدلا ةيطبارملا قث قئاثولا مهأ نم ةلاسرلا هذه ربتعتو . ىلازغلا بتك ةدراطمو
 رخاوأ نم بناوج ىلع ةفلتحم ءاوضأ ىلت ىرخأ ةبوناث لئاسر ةدع ىلإ اذه
 , ©9سلدنألاب ىطبا رملا رصعلا

 بأ بتاكلا هيقفلا ليسرتب :صاخوهو. ث1مقر وهو : + ثلاثلا طوطخملا مضيو

 ىلع ىلإ تهجو ةيطبا رملئاسر ةدع ««هتضراعمو هتاماقمو لاصحلا ىنأ نب هللا دبع

 نب و « رصعلا كلذ باتك رب اكأ نب ةلدابتم «ةيبدأ ىرخأ لئاسر و6 تسوي قبأ

 .رضعلا هكلاذ: نماةلعاجاوةيدآ بئاوج ضعي لع وت ى ذل لاصحلا ىبأ نبا

 ةيمالسإلا تاساردلا دهعم هيلع لصح طوطخم اهمضيف .٠ ةثلاثلا ةعومحما امأ
 ةعومجم مضي ىذلا طوطخملا سفن وهو ؛ لاستفو رب قيل ذاتسألا موحرملا ةكرت نم

 ةيدحوملئاسر عومجم» ناونع تحت ( 144١ ةنس ) اهرشن ىلا ةيدحوملا لئاسرلا

 اهددعو « ًاريخأ لئاسرلا هذه ترشن دقو . « ةينمؤملا ةلودلا باتك ءاشنإ نم
 قلت ىهو :©ديردم ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةلجم ةلاسر:ةورقعو ئدخإ
 . 8 لاد[و ةيركتسعو ةتطاس © ىطبا رملا رصعلا نم ةفلتخم حاون ىلع ة ةريثك ءاوضأ

 سناوغ نيسح روتك دلا قيدص ةيانعب نيقباسلا نيطوطخملا ىف اهيلإ راشملا لئاسرلا ,ظعم ترشن 25

 دهعم ةلجمب كلذو « ةفلتخم تارتف ىف ةريخألا ماوعألا لالخ ديردمب ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ريدم

 . ( ١958 والوم4 ةنس) ةيمالسإلا تاساردلا
 دهعم ليكو ىكم ىلع ذومحم روتكدلا ىيدص اهل ديهّلاو اهقيقحتو لئاسرلا هذه رشن ىلع ماق (؟ )

 .()و51-رومؤ ةنس ) دهعملا ةلجم نم نماثلا و عباسلا نيداهماب ترشنو « ةيمالسإلا تاساردلا



 اا

 انل اهدروأ . ةماه ةيطبارم ةقيثو ىلإ . ًاضيأ نطوملا اذه ىن ريشن نأ اننكمبو
 نيفشات نب فسوي نم رداصلا دهعلا ةيلوت باتك ىهو . ةطاحإلا ىف بيطحلا نبا
 ش ىلع هدلول

 ةيدح وما ا

 ىلا ةيدحوملا لئاسرلا ةعومجم ىلإ الوأ . نط وملا اذه ىف ريشن نأ انيسح

 قئاثولا مهأ نم ىهو « ابلإ ةراشإلا تقبس ىلا )1و لاستقؤري ذاتسألا ةيانعب ترغت

 دهع ىف تعقو ىلا  ةمافلا ثادحألا مظعم ىلع « ءوضلا نم ًاريثك قلت ىلا

 ةيلحلا هدلوف . فسوي بوقعي ىنأ ةفيلحلا هدلوو « ىلع نب نمؤملا دبع ةفيلحلا

 . رصانلا دمحم ةفيلحلا هدلوف « روصنملا بوقعي

 قى تدرو . ةطوطخملا لئاسرلا نم ةعومجم ىلع كلذ بناج ىلإ انفقو دقو

 رهاوز ١» باتك وهو ( ه١ هيرو و يرلا هام اذ , لايروكسإلا طوطخ#
 « طبا رملا نباب ىتكملا ىدارملا نمحرلا دبع نب ىلع نب دمحم « ركفلا رهاوجو ركفلا
 ةريبك ةعومجم نع ةرابع وهو . ه 17١ ةنس ىف بوتكم هرخآ ىف درو اهسح وهو
 # ىأ بتاكلا ىضاقلا ملقب لئاسر ةدع اهنمو « ةيسلدنألا لئاسرلا نم

 نبأ ىف.اهيطوق عبثا ىلا < ةريخألا ةنتفلا مايأ ةيسنلب ثداوح نع ةريمع

 رداص ىدحوم ريهظو « دوه نبا ىلإ ةبطاش لهأ نع اهم بتكةلاسرو . ىراصنلا

 لئاسرو « حتفلا طابرب سلدنألا قرش لهأ نم نينطوتملا ىلإ ديشرلا ةفيلخلا نع
 فورظلا نم ريك نع فشكت لئاسرلا هذهو . اهريغو « رابألا نبال دئاصقو

 رخاوأو -. نيدحوملا دهح رغاوأ "قو سلدلالا رك تعقو ىلا كابحألاو

 . هب مالسإلا دهع
 ةطوطخملا مجارتلا

 نيتعوسوم ىف تدرو مجارتلا نم ةريبك ةفئاط ةطوطخملا ان رداصم مهأ نم ناك

 ةعامللا ىضاقل « ةلصلاو لوصوملا ىناتكا ةلككتلاو ليذلا باتك» « ىلوألا « نيتفاه

 شكا رملا ىبسوألا ىراصنألا ديعس نب دمحم نب كلملا دبع نب دمحم هللا دبع ىأ

 ىف ةطاحإلا ٠ باتك ةيناثلاو ٠ ىرجملا عباسلا نرقلا رخاوأ ىف حجري اهف .ىوتملا

 . (م 180/8 ) ه الال ةنس ىفوتملا بيطخللا نبا نيدلا ناسل ريزولل « ةطان رغرابخأ

 مالعأ مجارت نم ريبك ددع اهو « مجارتلا نم ةليلج ةعوسوم ةلمكتلا باتكو

 انعجر دقو . ءارعشو ءابدأو باتكو ءاهقف نم « ىدحوملاو ىطبارملا نيرصعلا



 تاو

 موسوملا طوطخملا ءزحلا ) ةيرصملا بتكلا راد ىف ةدوجوملا ةطوطخعا اهئازجأ ىلإ
 ىفو « (ءايلا ىح مملا فرح مجارت اهو « ةروصملا ءازجألاو « سماخلا رفسلاب

 روضم لوألا ) طابرلا ةنازخو 4١ مقر سماخللاو عبارلا ) ىناطيربلا فحتملا

 مجارت امو ىريزغلا 87 قراطقف ةعطق ) لايروكسإلاو « ( سيراب طوطخم

 ناك دقو . مجارعلا نم ًاريبك ًاددعاهنم انلقنو «(ع فرح لئاوأ ىتح نيسلا فرح

 ىتلا « ةديدعلا ةيخعراتلا ذبنلاو روذشلا وه « مجارتلا هذه نم هب انعفتنا ام مهأ نم

 تاياور ًانايحأ اهنمو « ىدحوملاو ىطبارملا نيرصعلا ثادحأ نع اهلالخ تدرو

 نم: رثكد فيرعتلا نع الضف اذه « ىرخأ رداصم ةيأ ىف درت مل ةديحو ةماه 4

 . مهحارت داريإب ةسيفنلا ةعوسوملا هذه درفنت نيذلا مالعألا

 ةديدع جارت هب تدرو دقف «بيطخلا نبال ةطاحإلا باتك ىف نأشلا كاذكو

 نمرصعلا اذه مالعأ نم ريثكل كلذكو « نيدحوملاو نيطبارملا نم ءامعزو ءارمأل

 تدرو ىلا ايسالو « مجارتلا هذهم اهظع انعافتنا ناكو ؛ ءارعشو باتكو ءاهقف

 « (ىريزغلا 1574و 15077“ مقر لايروكسإلا ) ةطاحإلا نم طؤطخا مسقلاب اهنم
 تعاض رداصم نع ةلوقنم « ةماهلا ةيخمراتلا روذشلا نم ريثك اهالخ درو دقو

 . هريغو « ةيطبارملا ةلودلا رابخأ ىف ةيلحلا راونألا » باتك لثم

 نايعألا تايفو ىلإ انه ريشن .نأ انبسحف « ةعوبطملا جالا بتك نع امأ

 سمتلملا ةيغبو « ريبزلا نبال ةلصلا ةلصو : لاوكشب نبال ةلصلاو « ناكلخ نبال
 مجارتلا نم ًاريثك نامضي ناريخألاو « رابألا نبال ءاريسلا ةلحلاو ةلككتلاو « ىبضلل

 . نيدحوملاو نيطبارملا ىرصعب ةقلعتملا ةماهلا ةيخعراتلا ذبنلاو

 ئرخأ 7-0 قئاثو

 نع « ةطوطخملا رداصملا نع زجوملا نايبلا اذه ىف ثدحتتن نأ انتين ىف سيلو

 ىلإ طقف ريشن نأ انب ردح هنأ ديب . اهرصح رذعتي ةريثك ىهو « ةعوبطملا رداصملا

 عجارملا مهأ نم ةطوطخلا رداصملا بناج ىلإ ريتعت ىلا رداصملا هذه نم ةفئاط

 . نيدحوملاو نيطبارملا رصع نع ةيسيئرلا
 «لوهجم فلؤومل « «ةيشوملاللحلا»و « ىشكارملا دحاولادبعل «بجعملا» باتك اهنف

 رصع لوانتت ةثالثلا عجارملا هذهو « ىسافلا عيز ىأ نبال « ساطرقلا ضور هو

 . هنم ًايرق وأ نيدحوملا رصع ىف اوشاع نيفلؤوم ىهو « اعم نيدحوملاو نيطبارملا

 د



 ع ازا مس

 نب دمحم ىدهملا افلؤم اهنمدقم ىو « مهرصعو نيدحوملاب صتخم ام امو
 « ههلاعتو هبهذم ةصالخ مضياهطوأو « هأطوملادو «بلطي ام زعأ 0 امو « ترتموت

 نبا ىدهملا رابخأ » باتك امهليو . كلام بهذم ماكحأل هحورش مضي ىناثلاو

 ىنكملا ىجاهنصلا ركب ىأ فينصت نم وهو « نيدحوملا ةلود ءادتباو ترتموت

 هبسنو ىدهملا ةأشن ني انرهاصم مقأو مهأ وهو « ىدهملا بارصأ دحأ قذيبلاب

 نمؤملا دبع هتفيلخ تاوزغ مث « ىلوألا هتاكرحو « هباعصأو

 ا يب اول ابا نيب كلا المرق لع مس لاو

 ءاحنأ ىف ءها/١ 8و ٠/٠١5 ىتس ني ىناجتلا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ اهم ماق ةريصق

 ةميقلا ةيخيراتلا روذشلاو ذبنلا نم ةريبك ةفئاط نمضتت ىهو « سلبارطو سنوت
 ةيناغ ىنب نب « ديرحلا دالبو ةيقيرفإ ءاحنأ ىف تعقو ىتلا كراعملاو ثادحألا نع

 . ةرئفلا هذه نع انيلإ تبننا ىتلا تاياورلا وأو قدأ نم ىهو « نيدحوملاو
 قلعتت « ةماه ذبنو تاراشإ اهفف « ىسلدنألا ريبج نبا ةلحر كلذكو

 ةثالث انيدلف «٠ سلدنألاو برغملاب ةقلعتملا ةيفارغحلا رداصملا نع امأ ؛ نيدحوملاب

 جرختسملا « «برغملاو ةيقيرفإ دالب ركذ ف برخماو باتكىه اهنيقأو اهمهأ نم
 1 و ل ا باتك نم

 « ىسيردإلل « قاتشملا ةهزن » باتك نم جرختسملا « سلدنألاو رصمو نادوسلا

 : ةيخمراتلا ةيحانلا نم امتدحأ وهو ( لوهجم فلول ) «راصبتسإلا » باتكو
 وأ ةرصاعم « اهرغغو ةيلاتشقو ةينيتال نم ةينارصنلا رداصملا ىلإ هلك اذهو

 . انه اهنع ثدحتلل ىعاد الو « اهطاوم ى اعابت تركذ دقو « ةثدحم


