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 ديهكمل

 ةيسلدنألا ةريزجلا هبشل ةماعلا عاض وألا

 نيدحوملاو نطبارملا رصع ىف

 رياصف ىف « مسحلا ةعقوم ع ( م85١1 ه 51/4) ةق"الزلا ةعقوم تناك

 عشقنا دقف .نيطبارملا ءازإ وأ « ةينارصنلا اينابسا ءازإ ءاوس « ةملسملا اينابسا

 سلدنألا نصح ةلطيلط تطقس ذم « لجاعلا ءانفلاب اهددبم ناك ىذلا مهادلا رطحلا

 « ةقاالزلا نكلو . ةديدج ةايح اهل تبتك دقو « ىراصنلا ىديأ ىف لامشلا نم
 نأ كلذ « حتفلا ذنم اهرياصم ىف عقو لوحت مظعأب اريذن ىرخأ ةهج نم تناك
 اوبلقنا « نيدجنم نيدهاجم ءاقدصأو « نيدلا ى ًاناوخإ اهلإ اومدق نيذلا نطبارملا

 فسوي نيطبارملا لهاعل حضتي فقوملا داكامو . نيحتاف ءادعأ ىلإ ةق”الزلا بقع
 « اهتقيقح ىلع ةيسلدنألا فئاوطلا لود هل ودبتو « رصنلا بقع نيفشات نبا

 « روخلاو فرتلا اهسسأ مضقيو « لالحنإلا اهدوسي « ةذبانتم ةلذاختم تاليود
 ةوبش هتلمأ دق رارقلا اذه ناكأ ءاوسو . فئاوطلا ءارمأ هاجت هرمأ ررق ىتح

 دصقب ناك مأ « ةرحاسلا ةينغلا ءارضحلا دالبلا هذه ىلعءاليتسالا ةبغرو « حتفلا

 ىعافدلا هحانج نوصب « برغملا ةمالسل كلذب طوحتلاو « ىراصنلا نم اهيامح

 هشويج تلوتساو « هرارق ن.طبارملا لهاع ذفن دقف  سلدنألا  لامثلا نم

 487 ىتس نبب ايف « اماع نيرشع زواجتتال ةرتف ىف « ٍفئاوطلا لود ىلع ًاعابت
 انباتك ىف لبق نم هانلصف اهسح كلذو « عما هكا دك زاس هع

 . « فئاوطلا لود »

 « شكاّرم ةموكحل عضخت « ةيبرغم ةيالو نيحلا كلذ نم سلدنألا تحضأو

 نرق وحنب كلذ لبق برغملا ناك نأ دعب « ةيبرغملا ةيزبربلا لئابقلا اهكحتو
 دق ربربلا نأ فرعن نحنو . ةيومألا ةبطرق ةفالحلل عضخت ةيسلدنأ ةيالو « طقف
 مكحف « قحلا مهييصن اولاني مل مهلكلو « طسق ظعأب سلدنألا حتف ىف اوعلطضا
 مغرلا ىلعو . حتفلا دنع ربريلا ةداس برعلا ناطلس بلغو « ةديدحلا دالبلا هذه
 ضعب « ةيومألا ةلودلا لظ ىف « ىرخأو ةنوآ نيب ام مل تناك ربربلا نأ نم
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 ىلعو « ناطلسلاو ذوفنلا نم زراب طسق ةيرماعلا ةلودلا لظ ىف مل ناكو « ةوظحلا
 فئاوطلا دهع ىف مل تماقو « ةفالحلا بالسأ نم مهطسق اولان مهنأ نم مغرلا

 لظ ىف مهنإف « ةفالخلا ةبت رم دومح ىبب لظ ىف تغلب « ةيوقلا لودلا نم ةدع

 اهبف نورثأتسيو « سلدنألا ىلع الماك مهن :اطلس ةرم لوأل نوطسي « نطبارملا
 لجأ . ةيسلدنألا تاماعزلاو رسألا ةساير كلذ لالخ ىتتتو « ةدايسلاو مكحلاب
 ءاهز نم رثكأ مدي مل هنأ كلذ . دمألا ليوط نكي مل سلدنألاب نيطبارملا دهع نإ

 ير عملا نم سادنألا ىلع ربرللا ناطلس نكلو . نرق فصن
 نأ خرؤملا عسو فو . رخآ نرق نم رثكأ « ةيدحوملا ةلودلا اهتثيرو دي ىلع
 ظحالي نأو « امهنيب عمجت ىلا لثاقلا هجوأ نم « نيدهعلا نيذه نب ام ظحالي
 امهنم لك ىلع غيستو « امهنيب دعابت ىلإ ضجر نوفل هول تفرلا ىلث ف
 . هتازيممو هصاوخ

 « ةيرب ربلا لئابقلا كلت نم ةفئاط ىلإ امهالك ىمتني « نيدحوملاو نيطبارملا نإ

 نوطبارملاف « بيصن رفوأب هتدايسو برغملا مكح ىف روصعلا رك ىلع تذخأ ىلا
 ةغرهىلإ صخألاب نودحوملا ىمتنيو « ةفوّسمو ةلادكو ةنوتمل ىلإ صخألاب نومتني
 قى « ةيدحوملاو ةيطبارملا « نتلودلا اتلك تأشن دقو . ةيموكو ةتاتنهو ةدومصمو

 ىلع تماق اههاتلكف « دحاو قسن ىلع امهنم لكل تعسر امنأك « ةبءاشتم فورظ
 « ةيطبارملا ةلودلا ةيعاد ناكف ؛ بصعتم ةيعادو هيقف دي ىلعو « ةينيد سسأ
 « ترموت نب دمحم ىدهملا « ةيدحوملا ةلودلا ةيعاد ناكو « نيساي نب هللادبع هيقفلا

 معز ناكف ٠ عراب دئاقو بوهوم مبعز دي ىلع ىسايس كلم ىلإ امهاتلك تلوحتو
 ا ا ساب ربا عص

 دطوو « ةيدحوملا ةلودلا سسأ عضو ىذلا وه « ىلع نب نمملا دبع هنيرق ناكو
 نأ « ةيطبارملا ةلودلا ىلع تضق نأ دعب « ةيدحوملا ةلودلا تعاطتساو . اهمئاعد
 برغملا ىف ءاوس « اهلتحت تناك ىتلا ٠ ةعساشلا ةيميلقإلا ةعقرلا سفن ىلع رطيست

 عارصلا نم ةرتف دعب الإ نيدحوملل صلخت مل سلدنألا تناكنإو « سلدنألا وأ
 . سلدنألا قرش ىف ةروثلا دض اهسالو « ىلا

 اذإ « سلدنألل ةبسنلاب « نيتلودلا نيب عمجت تناك دقف « كلذ نع الضفو

 لل نتلودلا نيتاه كرحت تناك ىلا « ةيسايسلاو ةيميلقإلا لماوعلا نع انيضغأ

 « داهحلا ةركف امهنيب عمجت تناك رحاسلا ىفغلا ملقإلا اذه ىلع امه.دايس طسب
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 هوجو ودبت انهو . ةينارصنلا ةينابسإلا كلاملا ناودع نم ٠ سلدنألا ةيامحو
 نوطبارملا ناك دقف « ةياغلا ةدحو نم مغرلاب هنأ كلذ . نيتلودلا نيب فالحلا

 عفادلا حورلا اذه لظ ىف اوعاطتسا دقو « ةصلاخ ةيوق داهج حورب نومرطضي
 ةقاالزلا دعب اوزرحن نأو « ةينارصنلا ايئابسا ناودع سلدنألا نع اودصي نأ

 ددئتسا اذإو . ةينارصنلا اينابسا ىوق عدص ىف ةمساح « ةلثامم عقاوم ةدع ىف رصنلا

 :رابلا ةيطبارملا ةيركسعلا ةطقسلا وهو « ةطسقرس طوقس نم نيطبارملا فقوم
 مئابسإلا كلاملا دض نوطبارملا هب علطضا ىذلا عارصلا نإف « حافكلا اذه لالخ

 ىراصنلا دض هلالخ نوطبا رملازرحأ دقو « ًاحجانو ًايوق ًاعارص ناك « ةينارصنلا

 ؛ (م8١١1- ه 001 ةنس) شيلقأ ىف اهسالو « ةرهابلا تاراصتنالا نم ةدع

 مومعلا هجو ىلع نوطبارملا عاطتسا دقو . ( م 1184  ه 014 ) ةغارفإ فو
 اوظفاحم نأ « اماع نيس ءاهز سلدنألاب لاطتسا ىذلا . مهدهع رخاوأ ىتح

 عايق ىوس « ىراصنلا دض مهحافك نم عدصي ملو « ىسلدنألا نطولا ةعقر ىلع
 . سلدنألا ىلإ متروبعو نيدحوملا روهظ دنع « دعاوقلا فلتخم ىف مهدع ةروثلا

 هدحم تناك ىلا « حورلا لثم مهودحت تناك هنأ نم غرلابف نودحوملا امأ

 اوزرح مل مهنإف « سلدنألا نع دوذلاو « ةينارصنلا اينابسا ةبراحم ىف « نطبارملا

 لعفلاب نودحوملا لذب دقو . حافكلا اذه ىف قيفوتلا نم نوطبارملا زرحأ الثم

 !ناسا ناودع دصو « سلدنألاب داهحلا ةكرحن عالطضالا ليبس ىف ةحداف ًادوهج

 ةدوزم « ةريزحلا هبش ىلإ ًارارم ةرارحلا مهثويج تربع دقو « اهع اهنع ةينارصنلا

 اةيفوت اوزرحم مل« مهتوق نإ ف مهو ميكو « حالسلاو داتلا نم ةثاه تايكك

 قي فسوي بوقعي ىلأ ةفيلحلا ةلمح تمطحتف « ىراصنلا دض ةيزاغلا مهتالمح ىف

 ةمطحتو « ( م1١ا/1-ه هكا/) ةذبو را وسأ تحن « نييلاتشقلا دض نمؤملا دبع

 تيمو + ( م11 م6 همز ) نيرتتش راوسأ تحت نييلاغتربلا دض ةيناثلا هتلمح

 اذه عجريو . ةعقوملا ىف هسفن ةفيلحلا كلهو « ةحداف ةمي زم ةيدحوملا شويحلا

 ع !مدايق فعضو « ةيدحوملا شويحلا ماظن لالتخا اهْنم « بابسأ ةدع ىلإ لشفلا
 اهقارختساو «لاغترلا ةكلمم دعاس دادتشا ىلإ عجري اك « اهنيومت لئاسو لالتخاو

 ةبدحوملا شويحلا زربت ملو ؛ ةيسلدنألا برغلا ةيالو ىف « نيدحوملا دوهج ظعم
 ةفيادلا امف زرحأ ىلا « ةميظعلا كرألا ةكرعم ىف الإ ىراصنلا دض اهداهج ىف

 مه 591 ةنس بجر ربش ىف « نيلاتشقلا ىلع رهابلا هراصتنا « روصنملا بوقعي
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 ةعقوم هراثآ تحم نأ ثبلي مل « مظعلا رصنلا اذه نأ ىلع . (م1196 ةنس هيلوي )

 ةيدحوملا شويحلا ىلع قحاسلا مهرصن نويلاتشقلا اهبف زرحأ ىلا « ةموئشملا باقعلا

 ةنس هينوي ) ه "0 94ةئس رفص ى كلذو « روصنملا دلو رصانلا دمحم ةفيلحلا ةدايقب

 ملو « برغملاو سادنألاب نيدحوملا ىوقل « ةيضاق ةبرض تناك ىلاو ؛(مم
 « سلدنألاب نيدحوملا ناطاس راهنا ىتح لئالق ماوعأ ىوس اهعوقو ىلع ضمب
 نء لباو ىف ىراصنلا ىديأ ىف ًاعابت طقست ىركلا سلدنألا دعاوق تذخأو

 1 . ةلكملا نحمل

 « ىراصنلا ناودع نم سلدنألا ةيامح ةصقو « هللا ليبسف داهجلا ةصق تناك

 « ةيحان نم نيدحوملاو نطبارملا نيب ةرمتسملا ةليوطلا ةكرعملا هذه ءارو مت

 ى مهلمحت + .نودحوملاو نوطبارملا ناكو ءىرخأ ةيحان نم ةيئارصنلا انابسا نيبو

 « سفنلاب ظافتحالا ةزيرغ نع الضف « ةينارصنلا اينابسا دض رمتسملا عارصلا اذه
 ىف هئارتو مالسإلا لقاعم نع دوذلاو « ىئالسإلا داهحلا نم اهف كشاال ةعزن

 مهعفدت « سلدنألا ىلإ اوربع ام لوأ رحبلا اوريع دق مهو . « سلدنألا ةريزج »

 تناك ىذلا تقولا لاوط مهرودص ىف داهحلا ةعزن دمخت مو « ةليبنلا ةعزنلا كلت

 تزغ ام ًاريثكو « ةينارصنلا اينابسا نيبو مهيب « رارمتساب كراعملا هيف مرطضت

 ًابلط « اهسفن ءاقلت نم ةينارصنلا اينابسا ىضارأ « ةيدحوملاو ةيطبارملا شويحلا

 ةرارحلا مهشويج ىف سلدنألا ىلإ نودحوملا ءافلحلا ربع دقو « ريغ سيل داهجلل
 هبش ىف ىراصتلا ةبراحم ىف ائاد مهراعش ناك ىذلا « داهحلا اذه ةعباتمل « ًارارم

 . ةينابسإلا ةريزحلا

 سلادنألا ةداس مهو « نيدحوملاو نيطبارملا ناب بشنت نأ ىعيبطلا نم ناكدقلو

 هذه تناكدقلو . كلملاو ناطلسلا ةكرعم نييلحملا سلدنألا ءامعز نيبو « ددحلا

 نم ددجتت تناكو « ةيقيقحلا سلدنألا ةنحم ىه «ةفلتخم لماوع اه-ذغت ىلا ةكرعملا

 اهحارجم فئاوطلا مايأ سلدنألا تنخنأ ىلا « ةيراحتنالا كراعملا روص اهنالخ
 هذه لثع نرتقت ىنلا « ىسألاو فسألا ثعاوب .تناك امهم هنأ ىلع . ةيمادلا
 « خراوملا ىلع بعصي هنإف « اهيلع مكحن نأو اهركنتسن نأ انل ناك امهمو « كراعملا

 لهاجتي نأ ايناثو « هنيعب قيرفىلع اهتعبتى لي نأ وأ اهنأش ىف ةيلوئسملا ددحم نأ الوأ

 كراعمنع قرمفت كلذ ىف ىهو . اهلارو نمتناك ىلا « ةينطولاو ةيموقلا لماوعلا
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 . ةعيضولا ةيصخشلا ءاوهألاو عاطألا ىوس اهودحت نكت مل ىلا « فئاوطلا

 ى الإ مرطضت مل « سلدنألا ىف نيطبارملا ناطلس ىلع ةروثلا نأ ظحالي امبو
 ةروثب برغملا هيف مرطضا ىذلا تقولا سفن ىف « ةريزحلا هبش ىف مهدهع رخاوأ

 مهلع رذعتو « مهلود رقع ىف نيطبارملا ناطلس عضعضتو « ةفراحلا نيدحوملا

 ًادهع مدقأ عقاولا ف تناك ةروثلا هذه نأ ىلع . رحبلا ءارو ام ىلإ دادمإلا لاسرإ

 « سلدنألا تناكو . هتاذ ىطبارملا حتفلا دهع ىلإ عجرت ىه ذإ « ًاروذج قمعأو

 ةفيعضلا فئاوطلا لود تزجعو « ةينارصنلا اينابسا ةأطو اهلع تدتشا اًنيح

 دق « مهادلا رطحلاب ًاريذن ةلطيلط طوقس ءاجو « اهناودع 7 « ةذبانتملا

 رهابلا ةق”الزلا رصن دكأو « نيذقنم نيدجنم نيدلا ىف اناوخإ نيطبارملا تلبقتسا

 طييل نصح راصح ىف فئاوطلا ةرصنل ىناثلا نيفسات نب فسوي زاوج هدعب نمو
 ةركف نأ ىلع . ىنعملا اذهو رابتعالا اذه (م ١٠م -ه 48١ (وديلأ)
 دقو . بقاوعلا نم فوخت نودو « سجوت نود نكت مل نيطبارملاب راصنتسالا
 هدلو دابع نب دمتعمللا ضراع فيك «فئاوطلا لود » انباتك نم مدقت اهف انركذ

 تبأاي » : هلوقب مهمدقم نم هرذحو « نيطبارملاب راصنتسالا ةركف ىف « ديشرلا

 نب ةمث ناك هنأ فيكو « انلمش ددبيو « انكلم انبلسي نم انسلدنأ ىف انيلع لخدتأ

 اسجوت « ةركفلا هذه هقرت مل نم « سلدنألا تالاجرو ٠ فئاوطلا ءارمأ

 . "0ابقاوع نم

 ةق"الزلا رصن هثب ىذلا ليبنلا ىنعملا كلذ راملاو « فواخنلا هذه تققحت دقو
 فئاوطلا لود ىلع نؤطبارملا ىلوتساو « نحتاف ىلإ نوذقتملا بلقناو « ربصق دمأل

 « فنعلا نم رثكب نايحألا ضعب ىف حتفلا اذه نرتقاو « ىرخأ دعب ةدحاو
 ناكو . مهكلمو مهسفنأ نع نيعفادم فئاوطلا ءارمأ نم ددع طقسو « ةوسقلاو

 سوفن ىف رثأ قمعأو « سلدنألا تابنج ىف ىدص مظعأ بيرالب لوحتلا اذهل
 ى « نيطبارملا ةداقلاو ماكحلا بيلاسأ نإف ىرخأ ةهج نمو . ةيسلدنألا ةمألا

 اهودحم ناكامم مغرلاب كلذو « ةقيفرالو ةنيل نكت مل« ديدحلا رطقلا اذه مكح

 حئاضنلاو ةبيطلا تاينلا نم « نيملسملا ريمأ بناج نم نايحألا ظعم ىف اههجويو

 ءالؤه بيلاسأ تناكو « ةيعرلاب قفرلاو «. لدعلا عابتاب « هتداقو هلاعل ةيلاثما

 مالعألا لامعأو «؟5مو ؟07ص ةيشوملا للحلاو « 78 ص « فئاوطلا لود باتكعجاد )١(

 .4١31و #٠١ ص نيقلب نب هللا دبع ريمألل نايبتلا باتكو « 4٠ه ص (توريب عبط) بيطخلا نبال
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 اهفنعب ىاجت « هراهبصأو نيملسملا ريمأ براقأ نم مهمظعمو « ةداقلاو ماكحلا

 ةبذهملا بيلاسألا نم « ةفرأملا يدا هبل 10 هلع زيان ردع

 ةافو ىلع « طقف اماع رشق ةسم ىوس ضم مل هنأ انشهدبال هنإف مث نمو . ةقيق ةقيقرأ

 ةرضاح ةبطرق ىف ةروثلا تمرطضا ىبح « نيفشات نب فسوي نيبأرلا لهاع
 دهع لئاوأ ىف « ( م 1171 ) ه 016 ةنس ىف نيطبارملا دض « ذئموي سلدنألا

 90« لاومألاو ءامدلاو مرْلا نع ابذ هراوثلا لوقت اقفو كلذو « فسوي نب ىلع
 مكح نم سفنتلل تالواحم ئوس ةيادبلا ىف « اهلاثمأو تاروفلا هذه نكت ملو

 « دعب ايف الإ رولبتتو ةيسلدنألا ةينطولا ةركفلا وقت ث لو . قهرملا تمزتملا نيطبارملا

 ءاهيرغىلإ اهقرش نم « اهلك سلدنألا تمرطضا ايح « نيطبارملا دهع رخاوأ ىف
 ةجابو بلشو ةلئ ريم ف « سلدنألا برغ ىف ىبسق نب دمحأ ماقو « مهدض ةروثلاب

 « ةبطرق ىف نيدمح نبا رفعج وبأ ماعلا سفن ىف ماقو  (م 1144 ) ه هالو ةنس
 نيطبارملا ناطلس راها تقولا سفن فو . ةطانرغ ىف ىحضأ نبا ىلع نسحلا وبأو

 . ةيسرمو « ةيسنلب ىف الوأ زيزعلا دبع نبا ىضاقلا ماقو « « سلدنألا قرش ىف اعابت

 «ةيلاوتملا تابالقنالاو ثادحألا نم ةفئاط دعب امهلع بلغف ضايع نبا ضب مث

 قى وهو « ةيمسإلا ةسايرلا دوه نبا دلقتو . دوب نبا ةلذلا فيسل ةسايزلاب اعذو

 ةعقوم ىف دوه نبا لتق املو « ةيسلدنألا ةيموقلا ةركفلا لثمي « اهايإ هدلقت
 ف كلذو نيلاتشقلا نبو « دوه نباو ةيسنلب تاوق نيب تبشن ىلا « طيسبلا
 سلدنألا قرش ىلع بلغو « هسفنل ضايع نبا اعد (م 1145 ) ه ه٠ ةنس
 مه 641 ةئس ىف نييلاتشقلا نيبو هنيب تبشن ةكرعم ىف هعرصم ىل نأ ىلإ « هلك
 «شيند رم نب دعس نب دمحم هربصو هبئان ةسايرلا ىف هفلخ ذئدنعو . (م 11407 )
 نم ةيقرشلا دعاوقلا رئاس ىلع ىوقلا هناطلس طسبو « هدعاس دتشا ام ناعرسو

 ق ةيسلدنألا ةيموقلا ةركفلا لثمم شينذرم نبا ناكو . ةّنجاطرق ىح ةيسنلب

 تددبت ىتح « ةليوط اماوعأ نيدحوملا دض لاصنلا ملع رهش دقو « اهروص قبعأ
 ناكو . هعضاوم ىف دعب لصفن اهسح هلك كلذو « هتافوب هتروف تبخ مث « هاوق

 ةدعب شيندرم نبا ةروث لبق « سلدنألا قرش ىف ًايئامن رانا دق نيطبارملا ناطلس
 « ةيناغ نبا ىوقلا نيطبارملا دئاق اهذب ىتلا ةفينعلا دوهحلا لضفب ناكنإو « ماوعأ

 . ىرخأ ةريصق ةرتفل ةيبرغلاو ىطسولا دعاوقلا ضعب ىف ثبل دق

 )١( ص ةيشوملا للحلا 58# .
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 دعاوقلا فلت# ىف نطبارملا دض تمرطضا ىتلا ةبقاعتملا تاروفلا هذه تناك
 ضعب ف اهذاختا نم مغرلاب ممتت « مهمايأ نم ةبيصعلا ةربفلا كلت ىف « ةيسلدنألا:
 ريرحت ةركف حوضوب لثمتو « ىنطولا عباطلاب « ةيلهألا برحلا ةروص اهحاون
 لبيس نؤمجحم « جراوحلا ءامعزلا كئلوأ نكي ملو . ىطبارملا رثلا نم سلدنألا
 ىهو « ىراصنلاب ةناعتسإلا نع « مهيب اهف نحاطتلا ليبس ىف وأ « مهتياغ قيقحت
 ةينطولا تارابتعالا رئاس اه.دل طحت « تقولا سفن ىف ةرطخ « ةئئاش ةليسو
 ءارمأ اهلإ اخ. ىلا ةسئايلا ةليسولا سفن اهنأ ركذن نأ بحجب هنأ ديب . ةينيدلاو
 نع اومجحي ملف « مهلع ءاضقلا ىف نيطبارملا لهاع ةين اوفشتسا انيح « فئاوطلا
 دعاوقل عزتنملاو « مهئادعأ رطخأ «سداسلا وسنوفلأ « ةلاتشق كلم ىلإ ءاجتلالا
 ىراصنلا كولملا ناكو . ةيطبارملا شويحلا در ىلع هعم فلاحتلاو « مهضارأو
 صرف نم مهيلإ همدقت امل ازاهتا طقف سيل : تاوعدلا هذه لاثمأ ةيبلتب نوعراسي
 هعازتنا نكم ام عازتناو « مهاوق فازنتساو « نيملسملا ءارمألا نيب قيرفتلاو برضلا
 ىذلا « كرتشملا رطخلاب مهنم ًاروعش كلذك نكلو « ىضارألاو لاومألا نم مهنم
 ةيربرلا لئابقلا بلغت ءارج نم  ةينابسإلا ةريزحلا هش  كريشملا نطولا ددهم
 « نيدحوملا مايأ دعب ابف ةرهاظلا هذه تلثمت دقو « هيف اهرارقتساو « هيلع ةيطبارملا
 قيثولا رمتسملا هفلاحت ىفو « شيندرم نب دعس نب دمحم ةروث ىف « ليثمت قدصأ

 . نيدحوملا دض ؛ ىراصنلا كولملا عم

 سلدنألا قرش ىف شيندرم نبا ةروث تراهنا ذنم هنإ لوقن نأ عيطتسنو
 ع ةيسزم ةكلمم ىلع نودحوملا ىلوتساو « ( م1177 ) ه ه517/ ةنس ىف هتافوب
 « ةيسلدنألا ةيموقلا ةعزنلا تضاغو « نيدحوملا ةعاطل اهلك سلدنألا تصئاخ
 نأ نودحوملا عاطتساو « رحبلا ءارو نم اهتداس مكحل سلدنألا تملستساو
 ىف ىدحوملا طالبلا عطسو « رخآ نرق فصن ىدم ةريزحلا ىف مهناطلس اودطوي
 « ةياعرلا ىهتنمع اهوصخو « سلدنألا ةرضاح ابنه نودحوملا لعج ىلا « ةيليبشإ
 مهتآشنم تماقو « ةمخفلا حورصلا نم ةفئاطب اهليمجتو « اهيصحت ىلع اولمعو
 . مهلود ةماخفو ؛ مهئاطلس ةوقو مهتمبم ديشن « راوسأو رطانقو نوصحو دجاسءو روصق نم « سلدنألا دعاوق نم اهريغو « ةيليبشإب ةميظعلا ةيناردعلا
 ,لك نم سلدنألا مالعأ « برغملاوأ ةيليبشإب ءاوس ىدحوملا طالبلا لوح فتلاو
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 ىلإ نودحوملا ءافلخلا دشحو « ءارعشو باتكو ءالعو ءاهقف نم « برض

 « ءابطأو اباتكو ءارزو مهنم اوذختاو « نييسلدنألا ريكفتلاو نايبلا باطقأ مهناج

 قى ٠ دشر نباو « رهز نباو « ليفط نبا لثم ؛ « ماظع ةفسالفو ءالع مدخو

 . ىدحوملا ةفيلخلا طالب

 نرق فصن ىدم ىدحوملا مكمل لظ ىف سلدنألاب رمألا ماقتسا اذكهو

 « مهمتاطلس ديطوتب « برغملاب ةيمظعلا مهتيروطا ربمإ لخاد نودحوملا لغشو «رخآ

 ءاضقلاو « ةيناغ ىب ةحفاكع صخألاب اولغشو « ةيلحملا نايصعلا تاعزن عمقو

 ءدووحلا حدفأ مهنم تضنقا ةروث ىهو « ةيقيرفإب ةبرخما مهتاكرحو مهتروث ىلع

 ةفيلخلا دهع ناك مث . ةيقيرفإ قف مهءاطلس ىلع ىضقت نأ نايحألا ضعب ىف تداكو

 باقعلا ةبكن تناكو « سلدنألا ىلإ ةموثشملا هتلمح تناكو ءروصنملا نبا رصانلا

 ؟ةريزحلا هبش ىف نيدحوملا ناطلس رايها نم اهلع بترتامو « ( ه504 ) ةقحاسلا

 ةلاطتسا ىلع ذئدنع رمألا رصتقي ملو ؛ ثداوحلا تمهجتو «رومألا ترغت ذئدنع
 حاتتفال اهزفحتو ء سلدنألا ىحاون فلتخم ىلع اهطغضو « ةينارصنلا كالملا

 كرحتت ةروثلا رداوب تذخأ نأ تقولا سفن ىف ثدح ن نكلو «ىركلا اهدعاوق

 . هئاعد تنهو مكح دض « ةعدقلا ةيموقلا لماوعلا اهسذغت « سلدنألا لخاد

 5 ىمتني نامعز اهسأر ىلع ناكو « سلدنألا قرش « ةديدحلا ةروثلا هذه نطوم ناكو

 هللادبعوبأ ىناثلاو «شيند رمي نايز اهخوأ « ةعدقلا ةرئاثلا تويبلانم تيب ىلإ امهالك

 ةوعدب اذإ « ةيسنلبب نايز ةكرح ترصحتا اميِبو ؛ دوه نب فسوي نب دمحم

 ةركف لثمت دوه نبا ةكرحتناكو؛ةقلامو ةطانرغو ةيرمأو ةيسرم حاتجن دوه نبا

 « نيدحوملا رين نم سلدنألا ريرحت ىلإ ىرتو « ليثمت قدصأ ةيموقلا سلدنألا
 كلت لثع علطضي نأب هل حمست نكت مل « هتاوقو هدراوم نكلو « اعم ىراصنلاو

 « ةحاسلا ةصرفلا زاهنال ىراصنلا ضهم دقف « ىرخأ ةهج نمو . ةحدافلا ةمهملا

 ىسنوفلأ ماقف « ةمرطضملا راغلا كلت لالخ « ىربكلا سلدنألا دعاوق عازتناو

 ( ه5517/) اهريغو سويلطبو ةدرام « ةيبرغلا اهدعاوق عازتناب نويل كلم عساتلا

 - ه511“ ةنس لاوش ) ةعدقلا ةفالحلا ةمصاع ةبطرق عازتناب ثلاثلا ودنانرف ماق مث

 لغشو « اهداجنإ نع دوه نبا هيف ىلخت ىذلا تقولا ىف كلذو - ( م 1575 هينوي

 ىف عقو قمعأ ةبطرق طوقسل ناكو . سلدنألا ىونج ىف هناطلس ديطوتل لمعلاب

 . هئاقتا ىلإ ليبسال ًاموت# ًارمأ ناكهنكلو « ىوقلا ةكوبملا ةككفملا سلدنألا كلت
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 ىف وهو « ه ”70 ةنس لئاوأ ىف دوه نبا فوت ىتح « كلذ ىلع ليلق ضم ملو

 ىلاتلا ماعلا فو ؛ ةريثك عيراشمو ىنامأ هتافوب تراهناو « هحومطو هتوق نابإ

 قرشلا ةمصاع ةيسنلب ىلع ىلوتسي نأ «نوجارأ كلم حتافلا وأ لوألا ىمعاخ عاطتسا
 مه "18 ةنس ىف كلذ لبق ىلوتسا دق ناكو ( م1118 ريمتيس ه1 ةنس رفص )

 ةيقرشلا دعاوقلا طوقس هيف ىلاوتي ذخأ ىذلا تقولا ىفو . ةيقرشلا رئازحلا ىلع

 ام لكب لمعي « هبناج نم رمحألا نب دمحم ناك « ىراصنلا ىديأ ىف ٠ ىطسولاو
 ىرخأ ةرم سلدنألا تحضأ اذكهو . ةيبونحلا دعاوقلا ىلع هناطلس طسبل عسو

 ةنيه ةسيرف اهلعجتو « اهلاصوأ قزمت ىلانتفلاو ثداوحلا نم ةيلاوتم راغل احرسم
 دجت الو « اعابت اهضارأو اهدعاوق عزتني  ةينارصنلا اينابسإ  دلاخلا اهودعل

 مهاوقو نيدحوملا ناطلس رابنا نأ دعب « فراحلا ناودعلا اذه عفدل ةعجان ةليسو

 قى « ةميدقلا ةيركسعلا اهدراومو اهتعنم سلدنألا تدقف نأ دعبو « سلدنألاب
 . ةبلاغلا ةلودلا مكح لظ

 ىربكلا اهدعاوق تدقف دقو الإ « ةنحاطلا ةنحملا كلت نم سلدنألا قفت ملو

 ةيليبشإو « نايجو « هينادو « ةبطاشو « ةيسرمو «ةيسنلبو «ةبطرق  ًابرغو اقرش
 « ةرئانتم ًاضاقنأ تحضأو  اهريغو اهريغو ؛بلشو « ةدرامو « سويلطبو

 نم حالو « ريبكلا ئداولا رب * اواو: ايف بونحلا ىف ةيمادلا اه رالشأ عمتجت

 اينابسا ىلع قبي مل هنأو « تند دق ةريخألا سلدنألا ةعاس نأ « هلك كلذ لالخ
 كراعم نم ةلسلسلا هذه متت نأو « قزمملا اهارت ةيقب ىنتجت نأ الإ ةينارصنلا

 ةيضاقلا ىه نوكت « ةرغأ ة ةبرضب ةميظعلا “آ.ه 26ءهدوسنو:م” « داد رتسإلا ١

 نم ةرئانتما ضاقنألا هذه مثلت نأ ردقلا ءاش نأ الول « ةملسملا اينابسا ةايح ىلع

 مايق ىف لثمتت « ةديدج ةيتف ةوق اهنيب نم ثعبت نأو « ىربكلا سلدنألا ثارت

 . سلدنألا ىف مالسإلا لود رخآ « ةطانرغ ةكلمم

 ضارعتساب علطضن نأ ل واحن ىذلا « رصعلا ةروصل ةضيرعلا طوطخلا ىه كلت

 . نيدحوملاو نيطبارملا رصع «  هصاوخو هفورظ حرشو ؛ هئادحأ
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