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 مالسإلا نورشني نوطبارملا . ىنوتمللا رمح نب ركب وبأ . هتماعز ةيادبو نيفشات نب فسوي
 ةفيلخلا ةعاطب هفارّتعا . بقللا اذهب هتيمست فورظ . نيملسملا ريمأب ىمستي فسوي . ىلامو ةناغ ىف

 ىلازفلا مامإلا ىوتف . هتلحر نع ىبرعلا:نبا ةياور . ةياورلا هذه ديؤيام . نودنخ نبا ةياور . ىمابعلا

  فسويلىلا زغلا مامإلا باتك . قالحلا موسرملا رادصتسا ف فسوي قح نعو فئاوطلا هارمأ فقوم نع

 باتك . كلذب رداصلا موسرملا . دهعلا ةيالول ىلع هدلول فسوي رايتخا . ىثوطرطلا ركب ىنأ باتك

 هوم . ءاهقفلل هراثيإو هلدع . ةيركسفلاهتعارب . ةرثؤملاهتطاسب . هبقانمو فسوي لالخ . ةيلوتلاو ةعيبلا
 هبتاك . طابسأ نب نحرلا دبع هريزو . هديع.ىف ءاخرلاو نمألا ةدايس . .سوكملاو بتا رسغلا نم
 , ىربكلا ةيطبارأا ةلودلا . سلدنألاو برغملا ةدحول هقيقحت . هتافوو فسوي ضرم . ةريصقلا نبا

 دمار

 نع ثدحتن نأ « فئاوطلا لود خيرات نع مالكلا قايس هاضنقا امم ناك

 حال اميح « فئاوطلا ءارمأ ءاجتلاو «٠ برغملا ىف اهمايقو ةيطبارملا ةلودلا ةأشن

 « ةريزحلا هبش ىف ةيمالسإلا دعاوقلاو ىضارألا ىلع ًايوق ةينارصنلا اينابسا رطخ
 ًاريذن ( م88١٠ ةئس ويام ) ه 408 ةئس رفص ربش ىف ةلطيلط طوقس ءاج اميحو
 « نيطبارملا ىلإ « رحبلا ءارو اهف مهناوخإ ىلإ مهئاجتلا « رطقلا اذه مقافتب

 نيفشات نب فسوي نيطبارملا لطب روبع نع مث . ثوغلاو داجنإلا مهنم نوبلطي
 - ةدحتملا ةيمالسإلا شويحلا ضوخو « سلدنألا ىلإ ةبثوتملا ةرارحلا هشويج ىف
 بجر ىف « ةدحتملا ةينارصنلا شويحلا دض ةق"الزلا ةكرعمل  ةيسلدنألاو ةيطبارملا

 عمقىذلا رهابلا اهراصتنال اهزارحإو « ( م 1١85 ةنس ربوتكأ ) ه 404 ةنس
 ىلإ نيذقنم نم نيطبارملا بالقنا نع ًاريخأو « نيح ىلإ ةينارصنلا اينابسا ناودع

 ةلودلا ىلإ سلدنألا مضو « اعابت فئاوطلا تارامإ ىلع مهئاليتساو « نيحتاف

 . ىربكلا ةيطبارملا

 ذنم « نيفشات نب فسوي نيطبارملا معز ةايح هلك كلذ لالخ انعبتت دقو



 هرؤبع نم كلذ التامو « برغملا ىف ةيطبارملا ةلودلا ءاشنإب هزوف ىتح « هتأشن

 رهش لهّسم ىف هتافو مث ع سلدنألا كلم هزوفو « ةرم ربغ ةريزحلا هبش ىلإ

 « ثداوحلا مئاظعب ةلفاح ةايح دعب (م 1١1١5 ةنس ربمتبس ١" ) ه٠66 ةنس مرحا

 . لامعألا لئالجو

 لود انباتك ىف ةلماشلا هليصافتب ٠ هلك كلذ انضرعتسا نأ دعب دجن انسلو

 عمزن نحن و« انعسيال هنأ ديب .تاعوضوملا هذه ىف مالكلا راركتل الاجم « «فئاوطلا

 ىلإ انراصبأب دترن نأ الإ « سلدنألاو برغملا ف نطبارملا رصع نع انه مالكلا

 مظتفي ىح « اهنم هيف انزجوأ اهف اهديزتسن نأو ؛ نطاوملا نم مدقت ام ىلإ ضعب
 . عوضوملا ةدحو لمكتو : قايسلا

 لطبلا ةايح ىف « نطاوم ضعب ىلإ دوعلا وه « كلذ ىف انل ضرعي ام لوأو
 هباقلأو هتفصب كلذ ىف أدبنو «نيطبارملا معز نيفشات نب فسوي « مظعلا ىنرغملا

 . ةرباع ةقيرطب مدقت ايف هانل وانت ام وهو « ةيكولملا

 « ىلوزحلا نيساي نب هللا دبع هيقفلا آشنأ انيح « ةينمزلا نيطبارملا ةساير تناك

 الو« ىلادكلا مهاربإ نب ىبحب هقيدصو هليمزل  اهرمأ لوأ ىف نيطبارما ةفئاط

 نب رمع نب ىبحب ريمألا ةسايرلل هناكم نيساي نب هللا دبع بدن سيئرلا اذه ىنوت

 ع اةلحبرم لوأ هذه كناكؤم داهحلاو برحلا نوئش ىلوتيل ىنوتمللا نيكاكالت

 « ه 4410/ ةنس ىف ىحع ريمألا ىفوت املو . نيطبارملا ة ةفئاطل ةينمزلا ةنوتمل ةساير
 حاتتفال مهططخ نوطبارملا عضو املو . رمع نب ركب وبأ هوخأ ةدايقلل هناكم نبع
 نيفشات نب فسوي همع نبا ركب وبأ ريمألا بدن « ه444 ةنس ىف سوسلا دالب

 لا سلا نوع سا

 حانخلا ةدايقلا ةفص ىوس « ةسايرلا نم ذئموي هل نكي ملو « ىطبارملا لطبلا مسا
 هب علطضا اهف « ةيركسعلا هتعارب ترهظ انهو . ىطبارملا شيحلا ةحنجأ نم

 اهراوطأ انلصف ىلا ىهو «برغلا ءاغأ ف ةاوتلا تاحوتفلا ن هن رفا

 ىضارأ ىف تبشن 5 ثن ىلا كراعملا ضعب ىف اليتق نيساي نب هللا دبع ىوت املو . مدقت ايف

 ةماعزب قوتمللا ركب وبأ ربمألا رثأتسا * (م ٠١59 ) ه١40 ةنس ىف ةطاوغرب

 ةلودلا تأدبو « ةنوتمل ةساير كلذب تققحتو « ًاعم ةينمزلاو ةيحورلا نيطبارملا
 . برغملا حوتف نم ذئموي مث ام « اهاطلس ماوقو « ةينوتمللا ةيطبارملا



 تسلا

 دالب ىف « ةيطبارملا لئابقلا نم اهريغو ةفوسمو ةنوتمل نيب فالحلا عق عقو املو

 دهع « رمألا التل هسفنب ريسي نأ ركب وبأ مزتعاو « ءارحصلاب مهم -دعاق ةابقلا

 شويحلا تمسقو « ( ه 457 ) نيفشات نب فسوي همع نبا ىلإ برغملا نوئشب
 : برغملا عاضخإ هب ميل امهدحأ ةرمإ فسوي ىلوت نيمسق ىلإ ذثدنع ةيطبارملا

 ةمئاخ ىلإ لبق نم انرشأ دقو . رخآالا مسقلا ىف 5 ىف ءارحصلا ىلإ ركب وبأ راسو

 ىلو برغملا ىلإ ءارحصلا ىف هتمهم مامتإ دعب داع اهيح هنأ فيكو « ركب ىنأ

 لك نأ هعم كردأ ام « هتوقو هئاطلس ةمظع نم ىأرو « ( ه 458 ةنس) فسوي
 كلانهو :ءارحصلا ىلإ ةيناث دترا دق : برغملا ىلع هترامإ دادرّتسا ىف ضاغ دق لمأ

 انيح ثبلو « ىطسولا رجينلا ةقطنم لخدو « ىربكلا ءارحصلا فراشم قرتخا

 ىفو « ةناغ ةئيدم ذئموي اهتمصاعو « نادوسلا ةكلمم بلق ىف ةيلاوتم تاوزغب موقي
 تناك ىبلا « دوسلا لئابقلا كلت نيب مالسإلا رشن ىل لع لمعي وهو « ىلام ةكلمج

 ه 459 ةنس ىف اهمالسإ خيرات ةياورلا عضت ىبلاو « ةينارصنلاب نيدت ذئموي

 كراعملا ضعب ىف اليتق وت ىح وزغلاو داهملا عباتي رمتساو . دكا لتقل
 برغملا حوتف مامإب هبناج نم ىبع دقف فسوي امأ . (م ٠١817 ) ه 48١ ةنس ىف

 (م54١٠ -ه 4517 ) شّئكارم ةئيدم أشنأو « هيجاون .ظعم عضخم نأ عاطتساو

 , ؟©اهحاتتفا هل مت ىلا ةيمارتملا ةيبرغملا راطقألل ةمصاعو « هكلمل ةدعاق نوكتل

 دقو . ةيلعفلا ةرامإلاو ىسايسلا كلملا بوثي نيفشات نب فسوي حشتي انهو
 حشتي © برغملا حوتف هيدي ىلع تلاوتو ؛ ىطبارملا شيحلا ةدايقل بدن ذم ناك

 « ةيكولملا هباقلأ لصأ ىف ةياورلا فلتخت انهو . ىلبقلا ةرامإلاو ةسايرلا بوثب
 . «نيدلارصانو « نيملسملا رمأب » نيفشات نب فسوي فرعي خبراتلاو . اهعاضوأو

 ؟ كلذ عقو فورظ ىأ ىفو ؟ بقللا اذل هذاختا ناك ىف

 ال نص ( سنو“ عبط ) ةيشوملا للحلا )١(
 ةطوطاع قاروأ نم ) برغملا نايبلا ف شك ارم ءاشنإل ىراذع نبا هعضي ىذلا خيراتلا وه اذه (؟)

 14عوم6عزو ةلبم ىف هدنا ريم يوه ذاتسألا ةيانعب اريخأ ترشنو « سافب نييورقلا عماج ةبتكمي تدجو

 ةيشوملا للحلا) خيراتلا سفن ىف اهسيسأت عضيف ةيشوملا للحلا بحاص هعباتيو . (ه 0ص 1471 ةنس ددع
 سضوأو::برغلل عجار ) ه 40١ ةنس ىف شكارم هاشنإ خيرات ىسيردإلا فيرشلا عضيو . ( * ص

 خيرات 52- 5 باتك بحاص عضيو - ( "0ضصوئزود ةيانعب روشنملاسلدنألاو رصمو نادوسلا

 « ه عمم ةنس ىف اهئاشنإ خيرات ساطرقلا ضور بحاص عضيو . ( ١٠مص ) ه4 هو ةنس ىف اهئاشنإ

 . ( 184 ص 5 ج ربعلا باتك ) نودلخ نبا كلذ ىف هعباتيو ء ( 84 ص جربنروت ةعبط )



 تاس

 ترثك امل نيفشات نب فسوي نأ اهتصالخ ىلوألا . كلذ ىف ناتياور كلانه
 « ريمألاب » ىمستلا ىلع ذئدنع رصتقي ناكو « هتكلمم فارطأ تمارتو « هحوتف
 « هضرأ ىف هللا ةفيلخ تنأ هل اولاقو « هتلود نايعأو « ةنوتمل خايشأ هيلإ تعمتجا

 «نينمؤملا ريمأب » ىمستي نأ هيلع اوحرتقاو « ةرامإلا بقل ىلع ومسي هقح نأو

 « ىنلا ةلالس ء سابعلا ىّب ءافلخ هب ىمستي امنإ بقللا اذه نأب رذتعاو ىف

 هنكلو ء مهتوعدب مئاقلاو مهلجر برغملا ىف رعي هنأو « نيمرحلا باحصأو
 ىف كلذ ناكو « نيدلا رصان هو « نيملسملا ريمأب » ىمستلا ىف مهلإ باجتسا
 كلذب جرخو « نيتودعلا فبطوخو «ربانملا ف كلذب هل بطخو ءاه 455 ةنس

 : ةجابيدلا دعب هصن اذهو « ىحاونلا ىلإ هباتك

 « رصنلا بهاوو « رسيلارسيم « ركشلاو دمحلا لهأ « هللا دمح دعب امأ»

 انترضح نم مكيلإ انبتك انإو « ركذلاو ناقرفلا رونب ثوعبملا دمحم ىلع ةالصلاو
 هللا نم امل هنأو « ةئاعبرأو نيتسو ةتس ةنس مرحم فصن ىف هللا اهسرح شكارع

 مكادهو انادهو « ةنطابلاو ةرهاظلا همعنأ نم انيلع غبسأو « مسحلا حتفلاب انيلع

 ءملستلا م أو « مالسلا لضفأ هيلع هللا للص « ميركلا ىطصملا دمحم انيبن ةعيرش ىلإ
 ريمأ وهو « لئابقلا ءارمأ رئاس ىلعدب زاتمل ء مسالا اذه انسفنأ صصخت نأ انيأر
 مسالا اذهم اهطخيلف « ةيماسلا ةيلعلا ةبطخلا بطخ نف « نيدلا رصانو نيملسملا

 260, مالسلاو ء همركو هئمع لدعلا ىلو هللاو « ىلاعت هللا ءاش نإ

 هنأ كلذ . الوبق رثكأ تناك ابر ىرخأ ةياور اهضراعت ةياورلا هذه نكلو

 « بقللا اذ نيفشات نب فسوي بقلت نأب « لوقلا ديئوي صن نم رثكأ انيدل دجوي
 ضور ٠ بحاص انل هحضوي ام اذهو « ةقالزلا ةعقوم ى هراصتنا بقع عقو
 سلدنألا حتف ألف ءرمألاب الوأ ىعديا ناك فسوي نإ « لوقي ذإ « ساطرقلا

 بقعىأ مويلا كلذ ىف هعياب « مورلا كلم اهس ىللعت هللا لذأو « ةقالزلا ةازغ عنصو
 رشع ةثالث اوناكو « ةازغلا كلت هعم اودهش نيذلا اهئوارمأو سلدنألا كولم «ءرصنلا
 ىلإ كلذب هنع ةردصم هبتك تجرخو . « نيملسملا ريمأب » » هيلع اوملسو « اكلم

 برغملا نايبلا ىف ىراذع نبا كلذكو غ107و 15 ص ةيشوملا للحلا بحاص ةياور ىه هذه )١(
 نب فسوي نأ ةرخأتملا تاياورلا ضعب ىفو . ( 58٠ ص سريبسه - اهلإ راشملا ةطوطخملا قاروألا )

 ةيقيرفإ نايحأ ىف سفؤملا ) هدعب نيمينبلو ممالا اذهب هل بطخو نينمؤملا نيمأب لعفلاب ىمست نيفشات
 ةفيعض ةياور ىهو « 44 ص.رائيد نبال ( سنوتو



 عع تح

 نم هيلع هللا حتف امب مهريخم اهبفو « رباملا ىلع تئرقف ٠ سلدنألا دالبو ةودّنعلا

 ىمست نم لوأ وه فسوي نأب كلذ ىلع ديزي مث . مظعلا حتفلاو رفظلاو رصنلا

 ةطاحإلا ىف بيطخلا نبا اهديؤوي ةياورلا هذهو .©27برغملا كولم نم نيملسملا ريمأب
 « سلدنألا لتحا امل نيملسملا ريمأب ىمست» : فسوي ةمحرت ىف زاجيإب انل لوقي ذإ

 ةياورلا هذه حجرن نحو . 290 فسوي ريمألا ىعدي لبق ناكو مورلاب عقوأو
 . اهلالدو ثداوحلا قطنم عم ًقافتا رك اهنآل ةريخألا

 اهلع قفتت ةلأسف « ىبابعلا ةفيلخلا ةعاطب نفشات نب فسوي فارتعا امأ

 نإ « كلذ ىف انرداصم مدقأ نم وهو : رثثألا نبا لوقيو . تاياورلا مظعم
 داعو « سلدنألا ىلع ءاليتسالاو « فئاوطلا كلامم حاتتفا هل مت نأ دعب فسوي
 ىغبني هنأ هل اوركذف « مهلإ نسحأو ءاهقفلا عمج « شكارم هكلم ةرضح ىلإ

 هيتأي نأ بج هنأو « ةفاكلا ىلع هتعاط بجتل ةفيلخلا نم ةرداص هتيالو نوكت نأ
 «ةصاخ سلدنألا ءالع ىلإ حصنلا اذه ريثألا نبا عجرتيو « دالبلل هككح ديلقت هنم
 هتفاوف « هللا رمأب ىدتقملا ةفيلخلا ىلإ كلذ رثأ ىلع لسرأ فسوي نإ انل لوقيو

 نأ كلذ ىنعمو . نيدلا رصانو نيملسملا رمأب بقّذلو « ديلقتلاو مالعألاو علخلا
 موسرملا هاتأ يح طقف هيلع تعلخ اهمأ وأ « ةيكولملا باقلألا هذ ىمست فسوي

 .©تاياورلا قاب نع ريثألانبا ةياور فلتخت كلذ ىو . كلذب ىسابعلا ديلقتلا وأ
 ( م44١1 ) ه 41 ةنس لبق عقو دق نوكي نأ دبال كلذ نإف ىرخأ ةهج نمو

 ضور  بحاص مالك نم ودبيو . هللا رمأب ىدتقملا ةفيلخلا اهف قوت ىلا ةنسلاىهو
 فسويل ىبابعلا ديلقتلا اذه رودص نأو « كلذ ديوي ام بيطحلا نباو «ساطرقلا

 بقع ةكسلا برض دق فسوي نأو « ( 40/4 ) ةقالزلا راصتنا بقع عقو دق
 دمحم« هللا الإ هلإ ال ١ هيهجو دحأ ىو ديدحلا ىطبارملا رانيدلا ردصأو « كلذ

 :هزآدم ىف شقتو.« «نيفشات نب فسوي نيملمملا ريمأ و كلذ تحتو عدلا لؤضر

 « نيرساحلا نم ةرخآلا ىف وهو « هنم لبقي ناف « انيد مالسإلا ريغ عبتي نمو »
 , 00 ىسابعلا نينمؤملا ريمأ هللا دبع مامإلا  رخخآلا هجبولا ىف بتكو

 )١( ج( قالوب ) ناكلخ نبال نايعألا تايفو عجارو « 88 ص ساطرقلا ضور ”7

 ص 488 .

 )١( ةحول ( ىريزغلا 1507 متر ) لايروكسإلا طوطخم « ةطانرغ رابخأ ىف ةطاحإلا 548
 1408و ه5 ص ٠١ جريثالا نبا خيرات (؟)

 ؟8ه8 ةحول ركذلا فلاسلا ةطاحإلا طوطخم ى بيطخلا نباو « مم ص ساطرقلا ضور ( :)
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 هديلقت نأش ى بتك دق فسوي نإ سكعلاب انل لوقي نودلخ نبا نأ ىلع

 كلذ ىف هيلإ ثعب هنأو « هفلخو هللاب ىدتقملا دلو « هللاب رهظتسملا ةفيلخلا ىلإ
 هدلوو ليبشإلا ىرفاعملا ىرعلا نب دمحم نب هللا دبع اهسأر ىلع ةرافس ضرغلا

 ىف انسحأو « لوقلا ىف افطلتف ٠ دعب ايف رببشلا ظفاحلا وهو ركب وبأ ىضاقلا

 هل ردصف « سلدنألاو برغملا ىلع فسويل دقعي نأ ةفيلخلا ىلإ ابلطو « غالبإلا

 هرظن تحن ام ىلع فسوي ةيالوب ديلقتلا نالمحم ناريفسلا داعو « كلذب هدهع

 بتك كلذكو . سانلا نيب ديلقتلا اذه تايوتحم تعيذأو « ملاقألاو راطقألا نم

 كسلاو لدعلا ىلع هناضحم فسوي ىلإ ىشوطرطلا ىضاقلاو « ىلازغلا مامإلا
 ,©0فئاوطلا كولم نأش ىف هنايتفيو « رحلاب

 - نودلخ نبا ةياور  ةريخألا ةياورلا هده ديؤي ام ىلع نمت انفقو دقلو

 نعو « هتمهم نع ىنرعلا نبا اهلحس ىلا ةياورلا صن ىلع انلصحو « ًاعطاق ًاديبأت

 فسوي فقومب ةصاخلا ىوتفلا نم هردصتسا امو « دادغب ىف ىلازغلا مامإلاب هئاقل
 ىذلا باطخلل لماكلا صنلا ىلع انلصح اك « ةفالحلا نمو « فئاوطلا ءارمأ نم

 هيقفلا هلمحو « نيفشات نب فسوي ىلإ « عوضوملا اذه نع ىلازغلا مامإلا هبتك

 . سلدنألا ىلإ هدوع دنع هعم ىبرعلا نبا

 قرشملاىلإ الحر دق « ركب ابأ هدلوو ىنرعلا نبا هيقفاا نأ الوأ فرعن نو

 دق امهتلحر تناك ناو « ه480 ةنس لوألا عيبر لبسم ىف ةروكذملا امهتمهم ىف
 « ةقاالزلا دعب كرتشا دق فسوي ناكو .0ملعلا بلطل رفسلا عباط ذئموي تذذتا

 (م88١1) ه 48١ ةنس ىف 41648 طييل نصح راصح ىف فئاوطلا ءارمأ عم

 هظفحأ ام ؛ ىراصنلا ةألامم ىلإ مهحونجو « مهقافنو « مهدرمت نم ذئدنع دهشو

 تاكو 4 م1681 راه 4مم ةنسا ىف سلدنألا ىلإ: ثلاثا هزاوج اج مث ٠ مهيلع

 « اعامت اهلع ىلوتسي ذخأو ء فئ فئاوطلا كلام حاتتفا ىن هرمأ مزّتعا دق ذئدنع

 ىعرش دنس ىلع لصحت نأ « ىالحلا موسرملا ىلع لوصحلا بناج ىلإ همه ناكو

 ركبوبأ هدلوو ىنرعلا دمحوبأ هيقفلا لصو الف . ءارمألا كئلوأ وحن هفرصت رري
 هل حرشو « ذئموي قرشملا ءاهقف بطق « ىلازغلا دماح ابأ مامإلا ىل « دادغب ىلإ

 بطاخ فسوي نأ صنلا اذه ىف درو دقو . 188 ص 5 جا - ربعلا باتك- نودلخ نيا )١(

 . رهظتللا ةفيلخلا رخبةوضقلا .نأو.6 خسانلا نم فيرخأ كاذ نأ دقتعن نتإو « ىسايعلا رصنتسملا و

 . 1191 مقر برعلا نبا ةحجرت ىف« ةئسلا » ىف لاوكشب نبا ( ؟)



 مس

 نم هب علطضا امو «نيفشات نب فسوي نملسملا رمأ لالخو « سلدنألا لاوحأ
 « لذاؤتو قرفت نم فئاوطلا كولم هيلع ناكامو « نيدلا زازعإو داهحلا لامعأ

 .نيكرشملا ةلماجم داهحلا ىف هتكراشم نع مهضعب فلخت فيكو : «ىراصنلل ءادعتساو

 ضعب فلخت ٠ طييل نصح ىف ؛ ىناثلا هزاوج بتع : ىراصنلا راصح ماق الف
 آيعرش امامإ سبل هنأل ةبجاوي تسيل هتعاط نإ اولاقو هتنواعم نع قرشلا ءاسؤر

 هعجشي ٠ ودعلا ىلإ مهضعب نم تهجو ةلاسر ىلع فسوي فقوو . شيرق نم
 هنأ ٠ نيدرمتملا ءامعزلا كئلوأل فسوي باوج ناكو : دومصلاو ةمواقملا ىلع

 « ربنم ىف لأ نم رثكأ ىلع همساب ىرخت ةبطحلا نأو « رهظتسملا نينمؤملا ربمأ مداخ

 ايف هدوزب نأ ىلازغلا مامإلا ىل 1 ىرعلا نبا هيقفلا بلطو . همساب ةكسلا برضتو

 امأف . نيملسملا رمأ ىلإ !إ باتكب هدوزي نأو « هيف جوشلا مكح نبت ىوتفب مدقت
 ةفيلخال ةمامإلا راعش راهظإ ىف ق> ىلع ناك فسوي نأ» انف ءاج دقف ىوتنفلا

 راطقأ نم رطق ىلع ىلوتسا « كلم لك ىلع بجاولا وه اذه ناو «2")رهظتسملا

 هتعاط تبجو : ةيسابعلا ةفالخلا راعشب لومشملا كاملا ىدان اذإو « نيملسملا

 + ىصعتساو درمت نم لكو « مامإلل ةفلاخم هتفلاخعو : ءاسؤرلاو اياعرلا لك ىلع
 ةدرمتملا ةئفلا لتاقي نأو «فيسلاب هدري نأ ريممألا قح نمو + ىغابلا م كح هكحف

 « نيملسملا ةلتاقم ىف : هللا ءادعأ مهو ٠ ىراصتلاب اودجنتسا دقو اسال «هتعاط ىلع

 كسمتملا  لداعلا ريمألا ةعاط ىلإ اودوعي ىتح مهاتق ىفرمتسي نأو « هللا ءايلوأ مهو

 نع كلذو « مهنع فكلا بجو « ةفلاخلا اوكرت ىمو « ةيسابعلا ةفالحلا ةعاطب

 ىلعو مهماع دودرف مهاومأ نم هب رفظيام امأو . ىراصنلا نود مهنم نيملسملا
 « اهف نامضال ةرودهم لاتقلا ىف مهرارذو مهئاسن نم ذخؤي امو « مهثرو

 ىلع ىلوتسملا « ةفالحلا ةعاطب كسمتملا رمألا ىلع ىغبلا ىف ةلمحلاب مهمكحو

 هنعرخأت نإو هنإف « مامإلا بيان ىلع ىغابلا مكحو « ةكوشلا ةوقب دالبلاو ربان

 بيانوهف « ديلقتلاب روشنملا لوصو نم « ةعناملا قياوعلا ضارتعال ديلقتلا حيرص
 كوتسا + لداع ملسم لكل نذأي نأرصملا مامإ ىلع بحي ذإ « لاحلا ةنيرق مكحب

 ك ١١1/8 مقر طوطخلا ىف ىلازغلا مامإلا ىوتف صن ىلعو « ىنرعلا نب اهيا سك لسانه ©13 7 

 «(١1؟5و1؟مةحول) «باسنألاباتك هل وأ عوبجم# هئاوثعو طايرلا ةنازخم ظوفخلا (ةيناتكلا ةبتكملا )
 ىف رهظتسملا ةفيلللا ركذ نم ودبيو . نيفشات نب فسوي ىلإ ىلا زغفلا مامإلا باتك صن ىلع هيف انرثع اك

 دعب ةفالخلا رهظتسملا ىلوت دقو + ه ؛م10 ةنس ىلإ ناعجري امهنأ ىلازغلا ىوتف ىفو فرعلا نبا ةياور
 . ه 4 ملال ةنم مرحملا 15 ىف ىدنقملا هيبأ ةافوم



 سما دج

 قلخلا لمحو « هراعشب ىدانيو ء هل بطخم نأ «٠ ضرألا راطقأ نم رطق ىلع
 نذإلاو كلذب اضرلا ىف فقوت مامإلاب نظي نأ ىغبنيالو « ةفصنلاو لدعلا ىلع
 اهلاصيإو « ابماشنا نع قوعي دق بتكلاف « روشنملا هبتك ىف فقوت نأو « هيف
 « ةسايسلاو لدعلا ىف ريمألا لاح رهظ امدعب ىضرلاو نذإلا امأو . ريذاعملا
 اذه لاح رهظ دقو ء هكرت ىف ةصخرالف « نييعتلاو ضيوفتلل ةحبصملا ءاغتباو
 هياشناو بتكلا لاصيإ نع نكي مل نإو . هيف كشي ال ًاروهظ ةضافتسالاب ريمألا
 ديلقتلاو نذإلا حيرص مهملإ لصي نأب الإ « ىطنت ال ةنتفلا هذه تناكو « قياع
 ةرضح ىلع بجيف « ءارمألا ديلقت ىف هلثع ةداعلا ترج امب نورقم . روشنع
 راطقأ ىف كرتي نأ هل لحمالو : مالسإلا ةلقاع قحلا مامإلا نإف ء كلذ لذب ةفالخلا
 . « نكمم لكب اهئافطإ ىف ىعسيو الإ « ةرياث ةنتف ضرألا

 فقوم ىف عرشلا مكح نع ىنرعلا نبال ىلازغلا مامإلا ىوتف صن وه اذه
 لوصحلا ىف فسوي قح نعو « مامإلل ىنرعلا نبا هحرش اهسح « فئاوطلا كولم

 مامإلا داع دقو . هفيسب راطقألا نم هحتف ام ىلع هتيالوب ىنالخلا موسرملا ىلع
 كولم ةصق ىلإ ليصفتلاب هيف ضرعي ًاباتك فسوي ىلإ بتكف « كلذ دعب ىلازغلا
 لظ ىف سلدنألا هيلع تناكام ىلإو « ىنرعلا نبا هل اهاور اهسح فئاوطلا
 « اهلع ىراصنلا ةلاطتسا ىلإو « ناوملاو راغصلاو « لذلاو لذاختلا نم مهمكح
 نأب ىراصنلا ىهتنا ىتح « ىأرلا فالتخاو ةملكلا قرفت نم اهدوسي ناك امل
 ىلإو « فسوي ىلإ فئاوطلا خيرص ىلإ ريشي مث . نيملسملا ىلع ةيزحلا اوبتر
 اميح هنأو « ىراصنلا ةكوش ضحد نم هللا هقفوام ىلإو « داهجلل رحبلا هزاوج
 اوحنجف اوداع « نيملسملا نع ملاظملا اوعفري نأ فئاوطلا كولم ىلإ فسوي بلط
 « مهتبغرل باجتساف « دالبلا نع مها زنإ ذئدنع نوملسملاهلأسف « ىراصنلا ةألامم ىلإ
 نمو « هللا ماكحأب لمعلا نم فسوي هادبأ امب هونيو « داسفلا عطقو ملاظملاعفرو
 ىلإ كلذ دعب ريشي مث « ماكحألا نم هيلإ نوتفي ايف مهسأرل عامتسالاو ءالعلا راثيإ
 هددصي ىنرعلا نبا ناكام ىلإو « فئاوطلا كولم نأش ىف ىوتف نم هردصأ ام
 « برغملا دالب عيمح ىلع فسوي ةيالوب ىالخلا موسرملا رادصتسا ىلإ ىعسلا نم
 فسوي مكحم ةداشإلا ةعساو ةياعد نم ىرعلا نباهثبي ناكام ىلإو « هتعاط نيكمتو
 ىلازغلا تبثي ملو . زاجحلا ضرأب ةميركلا دهاشملا ف وأ قارعلا ىف ءاوس «هلالخو
 رفس ىلإ هريسم ٠ لبق هبتك هنأ هصن نم ودبي نكلو « ًانيعم ًاحعرات هباطخم



 تت

 , ©0ه 488 ةنس ىف ناك كلذ نأ ىلازغلا ةايح نم فرعن نحنو . «زاجحلا

 ىلع هرورمنيح ؛ ىشوطرطلا ركب ىنأ ةمالعلا نم ىنرعلا نبا لصح كلذكو
 نيملسملا ريمأ مسرب رخآ باطخ ىلع « ةدوعلا قيرط ىف وهو « ةيردنكسإلا رغث
 آقفو قحلاب مكحم نأب فسوي ىلإ حصنلا هباتك ف ىشوطرطلا ىدسيو . فسوي
 لمعي نأو « دلهأ لع. لجرلا ةقفش هتنعر لع اقيتش نركيتذأو « هللا باتكل
 ىشوطرطلا ىرجتو . ركتملا نعىهلاو فورعملاب رمألاو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإل

 « ةيوبنلا ثيداحألاو ةيئآرقلا تايآلا دازيإ ىف هتقيرط ىلع هحصن ءادسإ ىف
 , ؟9ةياحصلاو ءافلحلا صيصاقأو

 داعو ء ؟9م 49»“ ةنس ةحتاف ىف ةيردنكسإلا رغثب ىنرعلا نبا هيقفلا وتو

 ةلاسر -نيتلاسرلا لمحت وهو « ماعلا سفن ىف سلدنألا ىلإ هنود ركب وبأ هنبا
 لهاع ىلإ رهظتسملا ةفيلحلا موسرم كلذكو - ىشوطرطلا ةلاسرو ىلازغلا
 نطبارملا

 ناك : ىربكلا ةيطبارملا ةلودلا سسئم نأ « هيف ءارمال امث هنأ ودبي اذكهو

 لبق ىتح ىعدي“ ناك هنأو ةيسابعلا ةفالخلا ءاول تحت ةيسايسلا ةيحانلا نم ىوضني
 ىحاون رئاس ىف « ىبابعلا ةفيلخلل ءاعدلا دعي'ضسويل ةيطحلا ىف و ديلقتلا اذه رودص

 ةلودلل ةيسابعلا ةيبدألا ةياعرلا هذه نأ فيك دعب ايف ىرتسو . سلدنألاو برغملا
 هتالسارمىف غبسي ىبابعلا ةفيلخلا نأو « فسوي دهع دعب ام ىلإ دتمت + ةيطبارملا
 . ةصاخلا باقلألا ضعب نطبارملا لهاع ىلع
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 دهع ذم ٠ نيفشات نب فسوي ىلإ برغملا ةرامإ تلآ فيك قبس اهف انفرع
 كيكوت# (غ 51 )ه 4ها ةئس ىف ىنوتمللا ركب وبأ ريمألا همع نبا هنوث وتعب هبل]

 آيئابن برغملا ةرامإ تصلخو « قوت كلانهو ءارحصلا ىلإ ريمألا اذه دترا

 لظ ى « سلدنألاو .برغملاب « ىركلا ةيطبارملا ةلودلا 2 2: تيشويل
 1: . ريبكلا اهلهاع

 )١( تاحول ) هيلإ راشملا ةيناتكلا ةبتكملا طوطخم ىف ىلازغلا باطخ صن درو ١58-1١8٠ (
 قئاثولا باب ىف الماك هانرشن دقو .

 (174و ١م ةحول ) هيلإ راغملا طوط#لا ىف ىثولءرطلا باطخ صن درو (؟)

 . 7807 ص ١ جا بيطلا حفن ()



 -ةغ©

 لثي نأ ٠ سلدنألا حاتتفا هل مت نأ دعبو « هتايح رخاوأ ىف فسوي دارأو

 ناكو . هدهع ىلو رايتخاب كلذو « ةميظعلا هتلود رياصا نمطي نأو : هكلم
 «مهاربإو + زعملاو : ممتو : ىلعو : ريس ركب وبأ « مه ةسمخ نينبلا نم فسويل

 ىلوو هينب ربكأ ركب وبأ ناكو . 299 ةميمتو ة ةيقرو ةتوك نه ثالث تانلا نمو

 ىلإ ةرم لوأل رحبلا ربع ائيح برغملا ىلع هوبأ هفلختسا دقو « رهظي ايف هدهع
 املو . فئاوطلا خيرصأ ةءاجسا ء ه 9/9 ةنس لوألا عيبر رهش ىف ؛ سلدنألا

 ةيليبشإ ىلإ ةيطبارملا شويحلا تدتراو « رهابلا نيملسملا رفظب ةقءالزلا ةكرعم تونا
 اضيرم هكرت دق ناكو ؛ ركب ىنأ هدلو ةافو أبن فسوي ىلت « ةدوعلا ىلإ اهقيرط ىف
 فسوي ىلإ لصو : نرخما أبنلا اذه نإ « ساطرقلا بحاص انل لوقيو « ةتبس ىف
 + ةدوعلاب فسوي ليجعت ىف ًاببس ثداحلا اذه ناكو . ؟هتاذ رصنلا موي ىف
 ى ةركف لك هكرتو + فسوي ططخ طابحإ ىف ًاببس ناك هنإ ًاضيأ انل لاقي لب
 , 29 ةمزهملا ةبنارصنلا شويحلا ةدراطم

 عقوو « هدهع ةيالو ىف هرمأ فسوي ررق ء(م 11١١ ) ه 448 ةنس ىو
 ناكذإ « هدالوأ ريكأ ىلع ن زكي لو . ىلع نسحلا ىنأ هدلو ىلع كلذ ىف هرايتخا

 ةهابنلاو جرولا نم هيف هسنآ ال يلع رثآ هنكلو مت رهاطلا وبأ 2 ذئدنع مه ركأ

 اذه صن كيلإو « ماعلا سفن ىف هدهعل هتيالوب هموسرم ردصأو « مزحلاو
 « روفغلا دبع نب دمحم ىنأ هيقفلا ريزولا ءاشنإ نمءوخو ٠ ةجابيدلا دعب موسرملا

 : رصعلا اذه ىف ةغالبلا مالعأ نم ناك دقو

 « نيفشات نب فسوي بوقعي ابأ « نيدلا رصانو « نيملسملا ربمأ نإف دعب امأ »
 :هاعرتسا امع ادغ هللا هلأسي نأ فاحش «نينموملا هدابعنم رشك ىلع هللا هاعرتسا امل
 «ةميظعلا هذه نود ايف ةيصولاب هللا رمأ دقو . هاوس هيف بنتسي ملالمه هكرت فيك
 ةصاخلا ةحلصمت ةدئاعلا رومألا هذه ىف فيك « ةمبركلا ءايشألا دكوأ نم اهلعجو
 نم اهم هللا هصخو « ةفيظولا هذه نم همزلا اع نيملسملا ريمأ نأو . روهمحلاو

 ) )1١اهبدأو « اهلقع ةجاحرو « اهامي ربتشت نيفشات نب فسوي تنب ةميمآ ةريمألا تناك «
 نم لح نميف سابتقالا ةوذجو « ةلككتلا ىف رابألا نبا ) ةدم ساف تنكس . ديحلا رعشلا مظنت تناكو

 ص « ساق ةنيدمب مالعألا 01٠١8و1١5( .

 .98 ص ساطرقلا ضور (؟)
 ع. نمقعرو : >ءققعمم رب هتوموعتعفقم لع امد قلسمتةيتلعو عم عومدمت (؟)

 (2ةيهعم#عق 1899) م. 2
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 دجوف « هحالس ”دحأو هحامر هللا زعأ دق « ةفيرشلا ةينيدلا رومألا هذه ىف رظنلا
 اهمركأو « ازازّدهاو ىلاعملا ىلإ ًاحايترا اهرثكأ نسحلا ابأ « لجألا ريمألا هنبا

 دعب « ىعد هيلإ ناك امل هاعدو « ىعرتسا ايف هبانتساف « ازاؤتعا اهسفنأو ةيح

 امل هوفطصاو « هيضر امل هوضرف « ىأتلاو برقلا ىلع ىأرلا لهأ ةراشتسا

 طورشلا هيلع ًاطرتشم هرضحأف « هاعرتسا امف ىعرتسي نأ الهأ هوأرو « هافطصا
 ةراختسا دعب « ىعد نيح باجأو « ىضرو لبقف « طورشملا نيبو اهيب ةعماجلا
 كلذ دعبو . هركش هب نمآ نم ىذلا هللا لوح ةناعتسالاو « ةريخلا هديب ىذلا هللا

 « اهطورش ةمتاخ ىف لوقي « ةيصق ىارم ةحيصنلا نم تغلب « ةيصوو ظعاوم

 ىلع امهتمامإ ىضر نم « بينتسملاو بئانلا ىلع هتداهش بتك « اهطوبر قيثوتو

 ماع ى كلذو « بيترثلا اذه ىف هاصو امب انيقي الع ملعو « بيرقلاو ديعبلا
 , ©0 «(ةئاعبرأو نيعستو ةسخ

 اهف « ىلع هدهع ىلوو هدلو ىلع فسوي اهطرتشا ىلا طورشلا نم ناكو
 تايالولا ى ةاضقلاو ميجل بصانم ىف نيعي الأ وه «سلدنألا نع عافدلاب صتخم

 « اتباث ايطبارم ًاشيج اهم "ىشني نأو « ةنوتل ةليبق نم نيطبارملا الإ ندملاو نوصحلاو

 ةيليدشإب اهم طباربف « ةعاوقل فلتخم ىلع عزوت « سراف فلأ رشع ةعبس هماوق
 « فال ةعبرأسلدنألا قريش فو« فلأ ةطانرغبو « فلأ ةبطرقبو « فالآ ةعبس

 . ودعلا ىضارأل ةماتملا نوصحلاو روغتلا ىلع ةيقابلا فالآ ةعبرألا عزوتو

 ةريخ رثكأ مهف « ةينارصنلا دودحلا ةسارحم نييسلدنألا ىلإ دهعي نأ نسحيو اذه

 ء ه 495 ةنس ىفو . نيطبارملا نم ملاتق ىلع ةبرد رثكأو « ىراصنلا لاوحأب

 هعمو « ريخألاو عيارلا هزاوجسلدنألا ىلإ نيفشات نب فسوي هياتم 1

 رظنلا زاوحلا اذه دصققي فسوي ناكو . 0 رهاطلا وأو ىلع نسحلا وب م

 ىلع هدلول ةعيبلا .ظني نأ صخألاب دصقي ناكو « اهحلاصمو سادنألا نوئش
 نكي مل ًايلع نإ « ساطرقلا ضور بحاص انل لوقيو . هدهع ةيالول هراتخا 2
 ام دلو ىلا ةتيس ىف ذئدنع مقي ناك سكعلاب هنإو « زاوحلا اذه قى هدلاو عم

 )١( هالو ه5 ص) ةيشوملا لللا بحاص موسرملا اذه صن دروأ ( .

 ربعلا باتك - نودلخ نبا ) ه 407 ةنس ىف عقو دق راوخلا اذه نأ ىرخأ ةياور فو (؟)

 ةمس دكؤي «ءه 455 ةنس ةجحلا وذ وهو ةيلوتلا باتك هلمحب ىذلا خ خيراتلا نكلو . ( ١88 ص 11ج

 . ىلوألا ةياورلا

 . 00 ص ةيشوملا لللا ()
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 دوصقملا وه ناكذإ هدلاو عم ىلع روضحب لوألا ةياورلا عجرن نحنو .٠ «0أعنو

 رخاوأ ىو . اهميظنت لفح ىف ًارضاح نوكي نأ لوقعملا نمو : ةعيبلا مظنتب
 ةدعاق ذئموي تناكو « ةفالخللا ةمصاع « ةبطرقب فسوي ناك « ه 445 ةنس
 نيطبارملا خايشأو « ةنوتمل ةليبق نايعأ فسوي عمو « سلدنألا ف ىطبارملا مكحلل

 نع ةعيبلاو ةيلوتلا باتك ردصو « ىلع هدلول ًاعيمح مهلع ةعيبلا ذخأو « ءاهقفلاو
 مامإو « ةغالبلا ملع ةريصقلانب ركب ىنأ هبتاكو هريزو ملقب اجتيدم « هدلول فسوي
 : روكذملا باتكلا صن كيلإو « ذئموي لسرتلاو را

 اضرلا ىلع تردص « ميرك مخ ةيصوتو . « مسج مظع ةيلوت باتك اذه

 نع تدعبأو «هدصاقم ىبسحلا ىلإ تددسو « هدقاعم ىوقتلا ديب تدكأو «هدعاوق

 « نيدلا رصانو « نملسملا ريمأ هذفنأ « هدراومو هرداصم ىوهملاو ةداوحلا

 هيضري ايف لاطأو « هرصن زعأو ء هرمأ هللا مادأ نيفشات نب فسوي بوقعي وبأ
 هاوسرلو هلل ةح.صنلا ىف كرات الو باحم ريغ « هرمع هنع هب ىضريو « هنم

 لبقتملا « هنبا "ىلع نسحلا ىلأ لجألا ريمألل : باترمل بايترا عضوم « نيملسملاو
 فرصتملا « هبيدأتو هم وقت رجح ىف 'ىشانلا « هملحتو هملح لثأتملا « هميشو همه

 نم حلاص لك ىلإ جهنو « هقيفوتو هزع هللا مادأ « هبيردتو «عرخت ىدي نيب
 ءاقتنا ىف ىدهو « نيملسملا نم هاصع تحن نمب « ممهت دقو ؛ هقيرط لامعألا
 باصنلا ىف ماتعاو «نينيدم ريغىدس دعب مهكرتي نأري ملو «نيقتملا وده ءفلع نم
 لوط دعب عقوي ملف راشتساو « نيدلاو ىأرلا ىلوأ حصنتساو راتخاو « عيفرلا

 ىوقتلا ىلوأ نم كلذ ىف هضواف نم رايتخا ىف هرايتخا لثمتو ؛ ةدم ىخارتو لمأت
 « هيلإ الإ داهتجالاو دايترالا مهنودب راصالو [ ةيلعألا ] ةراشتساو « ةكنحلاو
 دعبو « ةريصب ماكحتسا نع هالوف « هيدل الإ رواشتلاو ىأرلا داور ىتتلا الو

 « هدعب طسبلاو ضبقلاو ىهلاو رمألا هيلإ ىضفأو « هدهع « ةروشم لوط
 هب طانو « لاجرلا ريهامح هيقع أطوأو « هدسم ةياعر ىف داسلا هتفيلخ هلعجو
 تمس نع لدعيالو « عاطتسا ام هللا تي نأ هيلإ دهعو « لامعألاو رومألا تامهم
 بدحلا ةامح نع مانيالو « عاطأ وأ اصع دحأ ىف «ةئسلاو باتكلا مكحو لدعلا

 خرصتسم نع ماصتيالو « ىوكشب نلعم نود نيلتيالو « عاجطضإلاب فودللاو
 نب نوكيالو 2 هريبدت كلس ىف اهاندأو دالبلا ىصقأ مطتني نأو « ىولب ىدل
 ان صصص

 31١١. ص ساطرقلا ضود )١(
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 «هزع هللا مادأ + هتعيابمل هدييأت هللامادأ اعدمث . هريدقتو هئاصحإ ىف ديعبلاو بيرقلا

 ةقفص اوطعأو « نيعطهم اوتأو نيعرسم اوبلف : نيملسملا نم . . و رضخ نم

 + ةعاملا نس مازتلاو « ةعاطلاو عمسلا ىلع همام ١ نبع رتم مهناعإ

 + هبراح نم ةبراحمو . هفصان نم ةفصانمو « ةعاطتسالا دهج ةحيصنلا لذبو
 طشنملا لاح ىلع كلذ ىف نورخديال ء هدناع نم ةدناعمو : هدياك نم ةدياكمو

 رياس ةبطاخمب رمأ مث « ةرذعم ىلإ طخسلاو اضرلا ىلاح ىف نوجحالو « ةردقم

 : رضح نم هاطعأ اك هيطعتو « اهدلب ىف مهنم ةفئاط لك « هعيابتل دالبلا لهأ

 ماصتعالا ىلع عمتجمو : ديعبلاو بيرقلا هتعاط مازنل زبلا ىف مظتني ىح « اهدي ةقفص

 « ةقلق سوفن مهرايخو سانلا مالعأ نم نيمطتو : ديبشلاو بياغلا هتوعد لبح

 ءراشبتسالاو رورسلا ةفاك سانلا لمشيو « ةقروم ا!مئاذقأ ةفاخم لزت مل نويع مانتو

 مهلبقتسيو : + لامآ حالصلا ىف مه أشنتو « رارقلا دهميو « ةعدلا مه.دل نكمتتو

 نم ةوعدو : ناحجر ةقفصو :؛ ناوضر ةعبب كرابي هللاو « لابقإو حلاص دج

 ىلع دهش . ريصنلا معنو ىلوملا معن وه الإ هلإ ال « ريدق ءاشي ام ىلع هنإ « ناعإو
 مزتلا قمم هنع هلمح ٠ . هتعيب نم اذه قوف مهنع ركذ ام لكب نيملسملا ريمأ داهشإ

 بتكو « قيفوتلا هللابو « اعرتتم ًافئاط هتقفص ىطعأو « لبق ةصوصنملا ةعيبلا

 200 ةئاعبرأو نيعستو تس ةنس ةجحلا ىذ ىف ةبطرق ةرضحم
 دن 8“ بج

 لالخ نم ةحن ىلإ « فئاوطلا لود » باتك ىف لبق نم انضرع نأ قبس دقو
 . كلذ ىف لوقلا طسبن نأ انه دونو « 9©2هتافصو فسوي

 « ةعماللا تافصلا نم ريثك ىلع ىوطنت مظعلا ىطبارملا لطبلا ةيصخش نإ

 ةجذاسلا ةلوطبلا نم عونلا اذهل ايلاثم اجذومت « ةلفاحلا ةديدملا هتابح نم تلعج ىلا

 « ةرثؤملا ةطاسبلانم ةءاضولاةلاما كلت « هتافص ىف ام عورأ نأ عقاولاو . ًاعم ةعئارلا

 ىلا ةيسايسلا ثادحألا تاروطتب رثأتت مل ىلاو « اهلك هتايح راعش تثبل ىتلا

 ةريصقلا نب ركب ىبأل هتحرت ىف « ةطاحإلا » ىف ةقيثولا هذه صن بيطملا نبا انل دروأ )١(
 ىلعل تدقع ةعيبلا نأ تاياورلا ضعب ىفو . ( 7و ٠7١ ةحول ركذلا فلاسلا لايروكسإلا طوطخم )
 ديردمب خيراتلا ةيميداكأ طوطخم ء سويدركلا نبال « ءافلخلا رابخأ ىف ءافتكالا باتك) ةطانرغ ىف

 . ةقيثولا ماتخ هضقني ام اذهو (1114 ةحول
 .م.#و 7.7 ص فئاوطلا لود باتك (؟)
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 «ىربكلا ةيطبارملا ةلودلا نم تلعج ىلاو « اهقمح ىلا ةميظعلا حوتفلاو « اهضاح

 نمو « ىميلقإلا ىدملا ثيح نم «ىنالسإلا برغلا ىف تماق ةلود مظعأ ؛هلظ ىف
 ىطنلطألا طيحمنا ىلإ ًاقرش سنوت نم دتمت تناكذإ « ةرخازلا دراوملاو ىوقلا ثيح

 بلق ىلإ ءالامث ةينابسإلا ةريزحلا هبشىف هئجاتلاو وريبإلا ىرهن فافضنمو « ابرغ
 ةلودلا هذه لهاع « ىطبارملا لطبلا ثبل دقف . ابونج ىرعكلا ةيقيرفإلا ءارحصلا
 ودب « ءارحصلا ءامعز نم ًايلحم امعز ناك ذم : ىلوألا هتلاح ىلع « ةحعاشلا
 ىلع هماعط ىف رصتقيو « طق هريغ سبلي الو « نشدلا فوصلا ىدتري ًافشقتم

 « هتايح لوط رثأتي ملو , 20 طق اهاوس لكأي ال « اهنابلأو لبإلا موحلو ريعشلا
 نم مغرلاب « ةدسفلا اهتايرغم الو معانلا اهشيعالو ءروصقلا فرت نم ةعزن ةيأب
 نأ ىنكيو . همادقأ تحت تناك ىتلا ةضيرعلا ايندلا هذهو « خذابلا كلملا اذه

 ةماخفلا نم ةيسلدنألا فئاوطلا روصق هيلع تناكام « ةرباع ةظحل ىدم لمأتن

 ريثولا وخرلا شيعلا نم رغاصألا اه 'وارمأ هيف قرغي ناكامو « لئاطلا خذبلاو

 ارقلا باوكأ مهم طيحتو ؛ رهوحلاو بهذلاب ةمخفلا مهمايث قلأتت « فرألا

 لطبلا ةابع عقرلل « كلذ لمأتن نأ كي - تايتفلاو ىراوحلاو نالغلا بارسأو

 . باجعإلاو لالجإلاو رابكإلا ىرذ ىلإ « ىطبارملا

 نرئقت « نيفشات نب فسوي ةايح تعبط ىلا ةرثؤملا ةطاسبلا هذه تناك دقو

 ًادامع اهحاص نم لعجت ىلا « ةليبنلا ةيونعملا تافصلا نم ةفئاطب تقولا سفن ىف

 ريثكب عتمتي فسوي ناك دقف . ةميظعلا ةلودلا سسأ اهم دطوتتو « كلملل ًايقيقح
 الضف ناكو ؛ دوحلاو مركلاو « مزحلاو ةعاجشلاو مزعلاو « ةنطفلاو ءاكذلا نم

 ةيطبارملا ةلودلا خرؤم ىفريصلا نبا ريشي كلذ ىلإو . عرولاو ىتتلا ريثك كلذ نع
 « ةراختسالاو ءاعدلا ريثك « هرسل اموتك « هبرل ًافئاخ هللا همحر ناك» : هلوقب

 « داهحلاب فسوي فغش كلذب قحليو .©0«رافغتسالل امبدم « ةالصلا ىلع البقم
 ىف داهملا ىف ةليوط اماوعأ هرمع نم قفنأ دقو « ًاقح ًادهاجم الطب ناك دقف
 و . نطبارملا ةدايقل ىنوتمللا ركب وبأ رمألا همع نبا هبدن ذم « هللا ليبس

 « فئاوطلا خيرصل هتباجتسا ىف « ةعئاز ةروصب دعب ايف داهجلل ةعزنلا هذه تلجت
 فلتخم ىف « ةيطبارملا شويحلا هتضاخ اهفو « ةميظعلا ةقاالزلا ةعقوم فو

 )١( م0 ص ساطرقلا ضود .
 .(مة؟مةحول ركذلا فلاسلا لايروكسإلاطوطخم ) ةطاحإلا ىف ىف ريصلا نبا نع بيطحلا نبا )١(

 4ع



 كراعم نم ةطسقرسو ةيسنلب ىف ةيقرشلا تايالولا ىف اهسالو « سلدنألا ءاحنأ

 تناك ىلا فورظلا لثم ىف ًابيرغ نكي ملو « ةينارصنلا شويحلا دض « ةديدع
 مهمارتو « مهذبانتو فئاوطلا ءارمأ لذاخت نم « ذئموي ةماسملا اينابسا اهزوحت

 ءاليتساب رمألا ىهتني نأ ء ىطبارملا لطبلا قافشإو « ىراصنلا كولملا باتعأ ىلع
 « فئاوطلا كلاممىلع ءاضقلا ىف هعورشم فسوي ذفني نأ « سلدنألا ىلع ىراصنلا

 عدصي ام كلذ ىف نكي ملو « ةرفظملا ةيوقلا هشويج ةيامح تحت سلدنألا عضوو

 شويحلا تثبل ىلاو « فسوي تافص زربأ نم تناك ىلا « داهحلا ةعزن نم

 . ًارصع هدعب نم اهب مرطضت ةيطبارملا
 روصعلا داوق ظعأ نم ًادئاقو « ايظع ًايدنج نيفشات نب ,فسوي ناكو

 ةيركسع ةيافك « برغملا راطقأل ةيلاوتملا هحوتف رئاس ىف ىدبأ دقو ء ىطسولا

 هعوجر ردقب ءاه”ردق»و هشويج ةرثك ىلإ ًاعجار رمتسملا هرفظ نكي ملو « ةحضاو

 دشأو . ةحئاسلا صرفلا زاهتناو « ةدايقلا مظنتو « ططخلا قيسنت ىف هتعارب ىلإ

 ىذلا رهابلا رصنلا نإف « « اماروطتو ةق'الزلا ةعقوم ثداوح ىف ةعارلا هذه ودبت ام

 ىلإ صخألاب عجري « ةعقوملا هذه ىف « ةيسلدنألاو ةيطبارملا شويحلا هتزرحأ

 هنأ ؛ فسوي علاط نسح نم ناك دقو « هططخ ةعاربو « هتابثو فسوي ةعاجش

 ردقأ نم ةفئاط ةنواعم ىلع « ةيركسعلا هعيراشمو هبورح ىف دمتعي نأ عاطتسا

 « لزم ريمألاو « ةشئاع نب دوادو ؛ ركب ىنأ نب ريس لثم - « مهعجشأو داوقلا

 . ثداوحلاو نطاوملا فلتخم ىف مهركذ قبس نمم مهربغو « جاحلا نب دمحمو

 « ةقئاف ةيرادإ ةردقع زاتع فسوي ناك « ةيركسعلا هتعارب بناج ىلإو

 « ةمخفلا ةيطبارملا ةيروطا ريمإلا مكحي + بوهوملا ىوارحصلا معزلا اذه ناكو
 ًامراص « هاوقتو هعرو بناج ىلإ ناكو . باجعإلا م وعدت ةيافكو مزح

 هدالب دقفت ىلع ًابئاد « نمألاو ماظنلا بابتتسا ىلع ًاصيرح « ةأطولا ديدش

 نيضراعملا عق ىف هتمارصو فسوي ةقيرط ىفريصلا نبا انل صخايو . هتيعر نوئشو
 لاقتعالا هماقتنال ضرعت وأ أرجت نمل هباقعرثكأ :١ هلوق ىف نوناقلا ىلع جراوحللاو

 فيسلاف « اصعلا قش وأ ىزتنانم الإ « حربملا برضلاو « ليقثلا ديقلاو ؛ ليوطلا
 ةبوقع قيبطت ىلإ أجلي نكي مل فسوي نأ كلذ نم ودبيو .20وءادلا راشتنال م دحلأ

 ركذلا فلاسلا لايروكسإلا طوطخم ) ةطاحإلا ىف ىفريصلا نبا نع القث بيطملا نبا )١(
 ةطوطخملا قازوألا ) برغملا نايبلا ىف ىراذع نباو « ه4 ص ةيشوملا لاخلا كلذكو . ( موم ةحول
 * 1( 58 نص س.رييسقت 6 زكذلا ةفلاتنلا



 تتاهأااس

 ةبوقع ىصقأ نإف كلذ ادع امف هنأو « ةروثلا وأ نايصعلا ةلاح ىف الإ مادعإلا
 ربعتام وهو « « ليقثلا ديقلاو « ليوطلا لاقتعالا ١ ىه « ةيداعلا ما رحلا ىف قبطت
 , ةتقاوملا وأ ةدباوملا ةقاشلا لاغشألا ةبوقعب « ةثيدحلا ةيئانحلا نيناوقلا هنع

 «هديطوت ىلع لمعلاو « هراثيإو لدعلل فسوي بحب تاياورلا عم تهون دقو
 ءايلعلل هميظعتو « اهقيبطت ىلع صرحلاو : عرشلا ماكحأل همارتحاب تهون 0
 قرصلانبا هلمجب ام وهو . مهواتفو مهئارآب ذخألاو مهلإ عوجرلاو « ءاهقفلاو
 ذخأيو « مهلإ رومألا فرصيو « ءايلعلا ظعيو « ءاهقفلا لصاوي » : هلوق ىف
 » لدعلا ىلع ضحمو « مهايتفب هريغو « هسفن ىلع ىضقيو « مهئارآب اهف

 فيك « نطوم ريغ ىف مدقت اهف انيأر دقو . 206 عرشلا دضعيو ؛ قحلاب عدصيو
 « مهايإ هتراشتسا كلذ نمو « رومألا رطخأ ىف ءاهقفلا ىأر ىلإ أجلي فسوي ناك
 علخ ىف ايناثو « فئاوطلا خيرص ةباجتساو « سلدنألا ىلإروبعلا ةلأسم ىف الوآ
 ءاهقف ىواتفب كلذ ف فسوي فتكي ملو « مهكلامم عازتناو ٠ فئاوطلا كولم
 ءارآ ىلع لصحو « قرشملا ءاهقف ىلإ تقولا سفن ىف أحل لب « سلدنألاو برغملا
 نأ كلذ ى ىوري اممو . © ىشوطرطلا ركب ىأو « ىلازغلا دماح ىنأ لثم مالعأ
 « ملعلا لهأ ىلإ هليمو « هتافص ليمحو فسوي عروب بجعي ناك ىلازغلا مامإلا
 لصو امل هنكلو . لثمألا ريمألا اذه ةرايزو برغملا ىلإ ةلحرلا مزتعا هنأ ىتح
 رمأ ةافوب رلا هيلإ درو « برغملا ىلإ ريسلل بهأتلا ىف ذخأو ةيردنكسإلا ىلإ
 كس رهاظم نربأ' نم ناكو 1 ©0 ىنأ ثيح نم داعو همزع نع دتراف « نسملسملا

 غوسي ىلا مراغملاو بئارضلا نم هفقوم « ءاهقفلا ءارآو « عرشلا ماكحأب فسوي
 نيدلا زجم مل ىلا « سوككملاو بئارضلا ىغلأ دق وهف « هتيعر ىلع اهضرف ريمألل
 سامحأو راشعألاو ةاكزلالثم « كلذ نم عرشلا هزي ام ضرفب ىتكاو ؛ اهضرف
 قصخألاب « ةقيفرلا ةيبيرضلا ةسايسلا هده ناك دقو . ةمذلا لهأ ةيزجو « مئانغلا
 « ضورفلاب مهتيعر نوقهري فئاوطلا كولم ناك ذإ ؛ رثألا بيطأ « سلدنألا

 ىللغا عيار . (لايدركسإلا طوطغ) ةماحإلا ىف قريصلا نبا نع القث بيطخلا نبا (1) ٠
 . هو ص ةيشوملا

 . ( ١84 ص فئاوطلا لود باتك مجار ) قرشملا لإ حزن هنكل و سلدنألا ءاهقف نم لصألا ىف ناك ىثوطرطلا نأ ظحاليو . 188و 1807 ص ١ ج نودلخ نبا (؟)
 سنوتو ةيقيرفإ رابخأ ىف سنوملا باتكو ء 488 ص ١ جنايعألا تايفو ىف ناكلخ نبا (؟)

 . 031١5 ص راتيد نبال



 بح تع

 مهيدامت ناكدقو « لئاطلا مهخذبو « ةمخفلا مهروصقل ةيذغت « ةحدافلا مراغملاو

 فسوي نأ ديب . مهناطلس ىلع ءاضقلاو مهعلحللتسمّأللا ىلا بابسألا نم« كلذ ىف

 ى مهم ةمهاسم « هاياعر ىلع تاواتإلا ضرف ىلإ نايحألا ضعب ىف أجلي ناك
 ًاضيأ كلذ زاوج ىف أجلي ناكدقو « هب علطضي ناكىذلا « رمتسملا داهحلا تاقفت

 نب دمحم هللا دبع ىنأ « هول ىضاق عم هل عقو ام كلذ نمو . ءاهقفلا ىواتف ىلإ

 برغملا لهأ بلاطي نأ ء ءاهقفلا ةققاوم دعب ررق هنإف « ءارفلا نباب فورعملا ىح

 روكذملاةيرملأ ىضاق ىلإ بتكو . داهحلا لامعأ ىف ةمهاسملل ةيلام ة ةنوعع سلدنألاو

 نعطي فسوي ىلإ بتكو ٠ ىضاقلا ىنأف « اهلاسرإو ةواتإلا هذه ليصحتب هرمأي
 نإ « فسويبلاطيو « اهوزاجأ نيذلا ءاهقفلا ىأر ىفو « ةواتإلا هذه ةيعرش ىف
 نأو « ملعلا لهأ ةرضحم عم عماجلا دجسملا ىف لثع نأب « ًاقح ةبضان هتنازخ تناك
 لعف اهب ةوسأ « مهياع هقفي مهرد نيملسملا لام تيب ىن هيدل سيل هنأب ًانلع فاح

 ,©0اهليصحت هل زوج ذئدنعو « ةوانإلا هذه لثم ضرف دا رأنيح « باطخللا نب ربع

 لاومألا ليصحت نع « نايحألا ضعب ىف مجحي نكي مل فسوي نإف ىرخأ ةهج نمو

 فورظل « رخآل نآ نم ىراصنلاو دوبلا ىلع مراغملا ضرفك ةيئانثتسا قرطي

 .. 20 كللذ نم فرط ةيشوملا لاخلا بجاص انل ركذ.ذقو , ةصاخن باينأو

 « ءاخرلاو نمألاو رارقتسإلا نم رثكب فسوي لظ ىف ىف عتمتي برغملا ناكو

 فصن ءاهز « ىطبارملا حتفلا لبق تثبل ىلا « ةمرطضملا بورحلاو نقلا دعب

 ىلع نيطبارملا ءاليتسا مث املو . همالسو هنمأب ىدوتو « هلاصوأ قزمت « نرق
 اينابسا ناودع نم نمأم ىف تحبصأ اهمأ ةيسلدنألا ةمألا ترعشو « سلدنألا

 مغرلاب كلذو « ةنيكسلاو رارقتسالا نم ءىشب عتمتت نأ ًاضيأ اهل حيتأ « ةينارصنلا

 هماكح ةنوشخو « هيلامأ ءافجو « بارما مكمل ةطو ةدشزم هب رعشن تناك امج

 ءارمألا اهم زاتمي ناك ىلا | ةسايكلا كلت نع مهدعبو « ربربلا ءامعز نم ددحلا

 ةريخألا ماوعألا ىف 4 سلدنألا تفرع دقف لاح ىأ ىلعو . مهنطاوم نم ماكحلاو

 "ياو ايوب سا ساب ا تاو

 : ىلب اهف خرؤملا انل اهفصي « رارقتسالاو ءودهلا نم ةببط ةرّف « ةنيفدلا ةينطولا
 « شيع ةهافر ىن ةديمح ةديعس ( فسوي ةدم ىأ ) هتدم ىف سلدنألا دالب تماقأ »

 م1154151نص ١ ج (ةرهاقلا ةعبط) ىوالسال ءاصقتسإلا و؛ ؛ خه ص ١ جذنايعالا تايفو )١(

 . هوو ١7 ص ةيشوملا لللا )١(



 هرم لد

 , ©0( هئافو نيح ىلإ « ةظوفحم ةروفوم لزت مل: لاح نسحأ ىلعو

 نم هينواعم رايتخا نسحي : هتداقل هرايتخا نسح نع الضف فسوي ناكو

 ًآبيدأ : سادنألا ىلإ لوألا هزاوج زوجي نأ لبق هبتاك ناكو . ءارزولاو باتكلا

 1بيدأ أشن دق ناكو . طبسأوأ « طابسأ نب نمحرلا دبع وه ةيراأ لهأ نم ًايسلدنأ

 ربع ه 410/7 ةنس ىفو . حدامص ىبب مايأ ةيرملأب ناويدلا باب ىف لغتشي ًارومغم
 ةرمألا ةيشاحن لصتاو « هعلاط ءارو ثحبي شكارمب قحلو « ةودعلا ىلإ رحبلا

 هرقأ ةرمألا تيفوت امل. .. ةباتكلا بضتم ديلإ ديسلأف + نسوي ةجوز بقيز ةرخلا
 تاكو » «٠ ًاضيرع اهاجو ةوظح لانو « بصنملا اذه ىف رهظف + .هتباتكلا نسوي
 نسحو . هتفاصحو هتردقم ىف و قثي فسوي ناكو «القاع ًانوكس ًافيصح الجر

 لخدت ىف اماه ًارود طابسأ نب نمحرلا دبع بعل دقو . نيلدنألا نونشي هتف رعم

 راشأ ىذلاوهو « فئاوطلا خيرصل هتباجتساو : سلدنألا لاوحأ ىف
 ةريزحلا رغئب دابع نبا بلاطي نأب ٠ ةريزحلا هبش ىلإ رازقلا را

 نأ ركذلاب ريدج وهاممو .©2ةودعلاىلإ ابتدوعو هشويج زاوحل ًآنيمأ ًازكرم نوكيل

 ىلا ةيربرعلا ةغللا ديجن طابسأ نبا ناكو « ةيبرعلا فرعي ال ناك نيفشاتنب فسوي

 ىف طابتسأ نبا قوت املو ..هتوظح بابسأ نم اذه ناكو 00قسوي اهب ثدحتي
 سلدنألا باتك مظعأ نم بناك : هدعب نم فسويل ةباتكلا ىلوت « ه 4/1 ةنس
 ىذلا وهو « ةريصقلا نب ركب ىنأب فورعملا ةريصقلا نب ناولس نب دمحم وه « ذئموي
 لماحلاو : ةباتكلا دومعب مئاقلا رثانلاهظانلا بتاكلا ريزولا»: هلوقب ىف ريصلا نبا هفصي

 « رّثنلا ةعارب هل عمتجا « هراونأ دمختالو  هرابغ قشي ال ىذلا « ةغالبلا ءاولل

 ء ه44+ةنسأ ةبطرقب هلوثم نيح فسوي نع بتك ىذلا وهو 090«مظنلا ةلازجو

 ركبوبأ رمتسا فسوي ىوت املو . مدقت امسح هدهع ةيالو ىلع هدلو ةيلوتب هباتك
 .فسوي مادختسا ىو ؛ ( م114١ ) ه0 ةنسى هتافو ىتح ىلع هدلول ةباتكلا ىف

 هلدي ام « ةيبرعلاب هتفرعم مدع نم مغرلاب ٠ نيغيلبلا نييسلدنألا نيبتاكلا نيذهل
 دقو « لسرتلا ىف ةيلاعلا بيلاسألا ةيمهأل هكاردإو « هرظن دعبو « هتفاصح ىلع

 )١( هو ص ةيشوملا للحلا ,

 , 78 ص ةيشوملا للخلا (؟)
 . م8 ص م ج ناكلخ نبا (؟)
 . (ركذلا ةفلاسلا لايروكسإلا ةطوطخم ) ةطاحإلا ىف ىفريصلا نبا نع بيطخلا نبا ( 4 )
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 قرشملا ءاهقف رباكأ نيبو هنيبو ٠

 نايحأ ىف ردصت : ةيطبارملا مسارملا تناكدقف ىرخأ ةهج نمو . ةريثك تالسارم

 * اياعرلا ن بلاغا ةرثكلا بلع فقتل : ةيبرعلاو ةيرب ربلا نيتغللاب ةريشك

 وراس باسو ؟ ةياتكلا بصنم ةيمأ ىف داز اممو « ةيبرعلاب ةملكتملا

 بوجوو « ىطبارملا مكحا اهعوضخو . سلدنألا حتف « ءاغلبلا باتكلا مالعأب
 . انف ةدئاس تناك ىلا ةيلاعلا ةيبرعلا بيلاسألا سفنب اهتبطاخم

 ةيسابعلا ةفالحلا نيبو فسوي نيب ةمن ناك

 رمسأ « ةماقلا لدتعم ناك نأب هفصت ةياورلا نإف « فسوي صخش نع امأو

 ,©0 توصلا قيقر « نيضراعلا فيفخ « مسا فيمن « نوللا

 دج 8 عتق

 قاعي رمتساو « نيفشات نب فسوي نيملسملا ريمأ ضرم «؛ ه 4948 ةنس ىف

 « ًافيشف ًائيش ءوست هتلاح تلازامو «

 وو عرعر ووو سد تادف

 ةلودلا تلصو نأ دعبو « ةلماك ماع ةئام نع « شكارمب هرصقب ءغ (م٠1 < ةنس

 امتوقو اهتمظع ةورذ ىلإ هيدي ىلع ىربكلا ةيطبارملا
 ءارعش نم ةعام هاثرو ٠ سلدنألاو برغملا ىف مظع عقو هتافول ناكف

 : اهف ءاج ةرثكم ةيثرم هريق ىلع دشنأ دقو © راوس نب ركب وبأ مهم « رصعلا

 ىلاتلا ماعلا ىف ةلعلا هب تدتشا ىّتح هضرم نم

 لما :تكرت امو كلما كلل

 فسوي الإ تنأام فسوي اي
 لا رصانو نينمؤملا ريمأ عمسا

 ىلا كتيعر نع ًاريخ تيزوج
 اقفوم داهحلا ىلإ داهحلا لصو

 ا يد

 هشيد» رهظت 2: ةننفاوتم

 هيف كراشي ىوقتلا نم المع

 هيوطت اع بوقعي لكلاو
 هيا او خلا“ قي

 هيضريام ربغ اهف ضرت مل

 هسيردت بّيغم لك نأكف

 ©0هيفخمو هيدبيام لك ىف

 مظعأ نم ةيروطا ريمإ هتافو دنع نيفشات نب فسوي نيملسملا ريمأ كرت دقو

 راطقألا مهأو مظعأ نم نيرطق ىلع لمتشت « مالسإلا اهككح ىتلا تايروطا ربمإلا

 )١( ص ؟ ج نايعألا تايفو 488 8

 55و56 و 54ص س ريبسه « اهيلإ راشملا ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا ف ىراذعنبا (؟) .



 هه

 سنوت نيب ايف دتمتو : سلدنألاو برغملا امه . ىطسولا روصعلا ىف ةيمالسإلا

 «الامش اينابسا بلق ىف هجاتلا رب نبب اهفو : ًابرغ ىطناطألا طيحملاو « ًاقرش

 ةيركسعلا ةزجعملا ةعور ردقن ىكل ىنكُيو ٠ ابونج رجدتلا رو نادوسلا دالبو
 لبقام ىلإ طقف نرق ضصن دترن نأ : فسوي ةيرقبع اهققح ىلا « ةيسايسلاو
 دقف . ذئموي سلدنألاو برغملا هيلع ناكام ىلع ةرباع ةرظن قلن نأو « هتافو

 هراطقأ مساقتت « ىضوفلاو قرفتلا بورض عنشأل ةسيرف ذئدنع برغملا ناك
 « ةديدع تارامإ هيف موقتو « ةيلبسقلا تاماعزلا نم ةريبك ةدع « ةدلاتلا هدعاوقو

 دوسيو « هيداوبو هجورم ةريغصلا ةيلهألا بورا حاتجتو « ةذبانتم ةمصاختم

 فونج ىف نيطبارملا مايق ناك دقو . هيحاون رئاس ىضوفلاو لالتخالاو رقفلا

 حاتتفال مهريسو « ةنوآلا هذه ى « ةيزاغ ةحلصم ةوق ىلإ مهماظتناو « برغملا

 اهمضو + ةقرفتملا هدعاوقو هتارامإ ىلع بلغتلاب مهر مفظو : هدعاوقو برغملا راطقأ

 ذاقنإ لمع عقاؤلا ىف ىف كلذ ناك « ةدحوم ةلودو ةكسايم ةدحو ىف مهئاول تح

 كلذ ىف نيفشات نب فسوي علطضا دقو . برغملا خيرات ىف عقو ام .ظعأ نم ىوق

 تماق املو . لضفلا ظعأ هقيقحت ىف هل ناكو + بيصن رفوأب انيأر امسح هلك

 مئاعد تدطوتو « شكارم ةميظعلا اهتمصاع اهطسوتت : ىربكلا ةيطبارملا ةلودلا

 ذنم دهع هب هل نكي مل « نمألاو ماظنلا نم عون برغملا ىف داس ؛ ىطبارملا مكحلا

 . ءودهلاو رارقتسالا نم ريثكب اومعني نأ سانلا عاطتساو « ءاخرلا معو « ديعب

 ا + نق عل دار ت0 نايس ب يللا هذ ةزجسلا ل عار

 « قرفتلا بئاصم « ةذبانتملا ةفيعضلا مهود لظ ىفو ٠ فئاوطلا ءارمأ لظ ىف

 لود ىلع اولامو ىراصنلا اهلع لاطتسا نأ دعبو « ةيلاوتملا ةيلهألا بورحلاو

 عازتناب اوأدبو « املاومأ اوفصتساو « اهامح اوحابتساو اهولذأف «٠ فئاوطلا

 ىضمب نل هنأو « تند دق ةرخآلا نأ سلدنألا لهأل حال نأ دعبو « اهدعاوق

 عزتنتو « اهلك فئاوطلا لود ىلع ةينارصنلا اينابسا ىضقت ىح « ليلقلا ىوس
 *ىطنيو « دلاخلا ودعلا دي ىف اهلك سلدنألا طقستو اهضا رأو اهدعاوق رثا

 نيفشاتنب فسوي زاوج ءاج هلك كلذ دعب « ةزيزعلا رايدلا كلت نم مالسإلا رون

 تيتلكو « مهادلا رطخلا عاشقناو « ذاقنإلا ريذن « سلدنألا ىلإ ةيطبارملا هشويجو

 طسو « فيئاوطلا لودل ن.طبارملا حاتتفا ناك مث . ةديدج ةايح ةملسملا اينابسإل

 نرتقا امم يغرلابو « ةميدقلا ةيميلقإلا امتدحو اهلإ تدّرف ؛ « سلدنألا ىلع مهتدايس



 تاه

 هيلع ىوطني ناك ام غرلابو ٠ ةوسقلاو فنعلا رهاظم نم ىطبارملا حتفلا اذهم

 ةيربرملا لئابقلا ةرطيسو : باصتغالاو تائتفالا ىناعم نم ةيسلدنألا ةمألل ةبسنلاب

 تناكو : هيف كشال ذاقنإ لمع ًاضيأ ناك هنإف : اهرياصمو سلدنألا تايرح ىلع

 دكرأ ىه « اهتايح نم ةبيصعلا ةرتفلا كلت ىف ةملسملا اينابسا ىلع ندطبارملا ةرطيس
 . ةيئارصنلا اينابسأ ناودع نم اًهتياحو 6 ابنع دوذلاو . ابوصي نايف

 نأو «برغملا ةدحو ققحم نأ نرق فصن ىدم ىف فسوي عاطتسا اذكهو

 نيتيمالسإلا نيتلودلا نيب ةدحولا قدح نأ ًاريخأو : آعم سلدنألا ةدحو ققحب

 . ىربكلا ةيطبارملا ةلودلا لظ ىف نتميظعلا

 برغملا - اهرطشب لثمت ىربكلا ةيطبارملا ةلودلا هذه تناك فسوي قوت املو
 رهاق اناطلسو « ًادنجم ًادنجو « ًاسسكوم اكلم ٠ خرؤملا لوقل ًاققو - سلدنألاو

 , ©0, آرفاو الامو

 « اهناخرو اهتوقو اهدطوت نم ودبي ناكامم مغرئاب ةميظعلا ةلودلا هذه نأ ديب

 « ةعداحلا رهاظملا اهرتست ىلا « ةيفحلا نهولا لماوع ضعب اهتينث ىف لمحت تناك

 الف . مظعلا اهسسؤم ةيرقبع ىلإ ءىش لك لبق امنوقو اهتدحوب نيدت تناك ىهو
 تدقف : اهتامحو اهتداق مظعأ ةيطبا رملا ةلودلا تدقف « ناديملا نم فسوي ىنتخا

 كلتو « رفظلاو دطوتلا وحن ًامئاد اهدوقت تناك ىلا « ةدشرملا ةهجوملا ديلا كلت

 « بجحلا لالخ نم ةديعبلا ثداوحلا فشتست تناك ىلا « ةحجارلا ةيلقعلا

 . ةبوغرملا ةياغلا ىلإ اههجوتو « اهكرادت ىلع لمعتو

 كايروكسإلا طوطخم ) فسوي نب ىلع ةرت ىف ةطاحإلا ىف ىراذع نبا نع بيطخلا نبا )١(
 . ( 899 ةحول ركألا فلاسلا


