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 مرح رهش لبتسم نينثالا موي ىف « نيفشات نب فسوي « نيملسملا ريمأ ىفوت امل
 سفن ىف هفلخ « شكارع هرصقب ؛ (م١1 .5 ةنس ريمتبس 7) ةئامسحل ةنس

 ذنم « هدهع ةيالول مدقت انك هراتخا دق ناكو « ىلع نسحلا أ هدلو هتافو موي

 « ه495 ةنس ةجحلا ىذ ربش ىف ةبطرقب ةيلوتلا دهع هل ردصأو ء ه496 ةنس

 سفن ىف ىلعل ةعيبلا تدقعو . ممت رهاطلا ىأ ربكألا هدلو ىلع كلذب هايإ ًارثؤم
 نم رضحم هعياب نم لوأ ناكو « لحارلا لهاعلا ناهج ىراوُبي نأ لبق « « مويلا

 تعال كاب انعم مت هوغأ « ةداقلاو رباكألاو « ةجاهنص لئابق ىابو ةئوتمل خايشأ



 مهد

 خايشألا نم رضح نم رئاس هدعب نم هعيأب 9 2 هيبأ ةدارإل همارتحاو « هيخأل

 دالبو سلدنألاو برغملا دعاوق رئاس ىلإ تقولا سفن ىف ىلع بتكو « رباكألاو

 مهرمأيو + هدعب نم هايإ هفالختساو « هيبأ توع مهملعي « ءارحصلاب ةلبقلا

 نم نيرشعلاو ةثلاثلا وحن ىف ىف « كلملا هئوبت تقو ىلع ناكو . ©30هل ةعيبلا ذخأب

 ىديأ ىف هطوقس بقع « (ع٠ 854 ) ه ؟الال ةئس ةتبس رغشب هدلوم ناكو « هرمع

 ضاف ٠ ًاضيأ ىمستو : رمق اهم“ا ةيمور دلو مأ همأو « لئالق رهشأب نيطبارملا

 زكبوبأ ريمألا فوت املو . 290ةتبس ىف هتئادح ودبي اهف ىلع ىفنأ دقو . « نسحلا

 ليغأو + اةقالزإا رضتابقع ها غانو ةنئم قا ةقييبب هدهع لوو فسوي ةالوأ ربك
 هيف هسن 1 امل ؛ىلع هدلو رايتخال هتين تهجتا « هالوأنبب هفلخ نع ثحبي فسوي
 دنع اهسالو « ماهملا نم رثك ىف هبحطصي ناكو « ةرافو هاك نم هرغص ذنم

 ةعبب اهم دقعيلو « اهلاوحأ دقفتيل اهلإ ربع اهيح « سلدنألا ىلإ رخألا هاو

 ىلعل دهعلا

 اهوأ : رومأ ةثالثب ايلع هدلو ىصوأ دق « ليلقب هتافو ليبق فسوي ناكو

 « ةلبقلا لهأو ةدماصملا نم هءارو نمو « نرد لبج لهأ ةراثإل ًائيش لعفي "الأ
 « ىراصنلا نيبو هنيب الئاح مهكرتي نأو « ةطسقرس ءارمأ دوه ىنب نداهم نأ ىناثلاو

 كد مهنه ءاسأ نمعزواجتي نأو « ةبطرق لهأ نمنسحأ نم ىلع فطعي نأ ثلاثلاو

 وئشب ةقلعتملا رومألا نم « هدهع ةيالوب هصخ نح هيلع هط رشا امنع الضف اذه

 . مدقت ايف هيلإ انرشأ نأ قبس ام وهو «اةيعافدلا سلدنألا
 هودحت تناكو « مزعلاو ءاكذلاو ةمهلا رفاو ًاريمأ فسوي نب ىلع ناكو

 دقوهو « داهحلا ةعباتم ىفو « مكحلا ىف هيبأ جبن ىلع رسي نأ ىف « ةقداص ةبغر

 وهو « لامعألا لئالج نم ةفئاط هلظ ىف ققح و « جملا اذه قفو لعفلاب راس

 فاصنإو « قحلا دضع ىف هليبس كلسو « هيبأ رثآ قاف «:هوق ىف خرؤملا هلمجت ام

 مدعي ملف ؛ ودعلا ةياكنو « روغتلا دسو « ملاظملا عمقو « فياحلا نمأو « مولظملا

 ,©©( هلاعفأ ن ره تحور مزار 1

 31١١١. ص ساطرقلا ضور (؟)

 . 5٠6 ص ةيشوملا للحلا (؟)
 بيطخلا نبا هلقنو « ( *7 ص سريبسه - ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا ىراذع نبا ( ؛ )

 . ( 851 ةحوا ركذلا فلاسلا لايروكسإلا طوطخم ) فسوي نب ىلع ةمحرت ىف ةطاحإلا ىف



 | ه8 ب

 تناك اهلكلو «ةروطحلا نم ء ىث ىلع نكت مل ةيلحم ةروث تعقو هتيالو لوألو

 روغنلاو دعاوقلا ىلإ بتك انيح هنأ كلذو . جوردلاو ضاقتنالا ىف ةرداب لوأ

 برغملا ةمصاع « ساف ةنيدم نم الإ دالبلارث ْءاس نم ةعيبلا هتنأ + هل ةعيبلا ذخأب

 ىلع ىخأ ركب ىنأ ريمألا نب ىبحب هديفح فسوي ةافو دنع اهلاو ناك دقو ةعدقلا
 نم ةعامح كلذ ىلع هقفاوو «ءفالحلا نلعأو « ىلع همعلل ةغيبلا ءادأ ضفرف « قوتملا

 ىلع ةردابلا ىحن ىثخف ساف ىلإ هتاوق ضعب ف ىف ريسلاب ىلع ردابف + ةنوتمل داوق

 نب ىلع اهلخدو « ةئيدملا نم رفو ء هراصنأ هنع ىلخت نأ دعب اصوصخ : هسفن

 ةروثلا هذه تدمحأو « ه 60١ ةنس رخآلا عيبر نم ىناثلا ىف كلذو ء فسوي

 2 ىلدزم ريمألا اهلاو ىلإ ًائجتلم ناسملت بوص ىبي راسو . اهدهم ىف ةريفصلا
 + قدوم هه هووددي ناجعتشاط## لع ىلإ هتعيب مدقيل ًامداق ناكو « قيرطلاب هيقلف

 لدزم ىتل ىتح ساف زاوحأ ىف ىبحب ىتتخاو . هنع وفعلا ىف ىلع ىدل ى عسي نأ

 نبب هرمخو « ىلع هنع ىنعف « هيخأ نبا ىف هيدل عفشو « هتعيب هيلإ مدقو + ربمألا
 زاجحلا ىلإ اهنم راس مث « ءارحصلا ىبحن راتخاف « ءار حصلا ىف وأ ةقرويم ىف ةماقإلا
 «شكارم ىبكس ى ايلع همع نذأتساو « برغملا ىلإ داعو « جحلا ةضيرف ىضقف

 « هتاين نم ىلع ىشخف « ةبيرم رداوب ضعب ذئدنع هنم تدب نكلو . هل نذإف
 , ©99ىفوت ىتح اهم لقتعاف « ءارضحلا ةريزحلا ىلإ هيفنو هيلع ضبقلاب رمأو

 سلدنألا ىلإ زاوحلا عمزأ ىتح « ساف ىف ةروثلا عمق نم غرفي ىلع دكي 0
 نيطبارملا نم شيج ىف شكارم نم جرخف « اموئش مظنتو ؛ اهاوحأ دقفتل
 ه 6٠0 ةنس فصتنم ىف ءارضحلا ةريزحلا ىلإ ةتبس نم رحبلا ربعو : ةدومصمو

 ءاهتاضقو  اهئاسؤورو سلدنألا ءامعز هيلإ رداب كانهو « ( م٠٠ ال ةنس لئاوأ )

 ءارعشلا هدشنأو « مهتعاطو مهعيب هيلإ اومدقف « اهؤارعشو اهئرابدأو اهاهقفو
 , ؟0هتالصو هفطعب عيمجلا رمغو « مهلاطم ف ىف رظنلاب ىبعف « م هدئاصق

 « ةماهلا ةيرادإلا تا ريغتلا نم ةفث ةفئاط ءارجإ ىلإ هسفن تقولا ىف ىلع دمعو

 2 سلدنألاب ةطانرغ ةيآلول هنيعو « برغملا ةيالو نع اهمت رهاطلا ابأ هاخأ لزعف
 هللادبع ابأ ةبطرق ةيالول معو .رحبلا ءارو اهف ةيطبارملا شويجلل ىلعأ ادئاق هلعجو

 )١( ص ساطرقلا ضورد #٠١ .
 س ريبسه - ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا ىف ىراذع نباو © ص ةيشوملا للخلا (؟)

 ا( نع



 داع

 < جاحلا نب ؛ ًادمحم هللا دبع ابأ برغملا ةيالول نيعو « ىنوتمللا ركب ىأ نب

 ةيالول ىلع هنيع مث . 0 سيم واوا م

 ةيطبارملا تاوقلا ىف جاحلا نبا راس « ةيسنلب نمو « سلدنألا قرشو ةيسنلب

 ) ه ه017 ةنس ىف اهلخدو ةطسقرس ىلإ
 . ")دعب لصفن امسح (م٠1 ١5

 ىلاو ممم هيخأ ىلإ ه 501 ةنس لئاوأ ىف يبق برغملا ىلإ ىلع داع املو

 ضرأو وزقي نأو « داهحلا فئأتسي نأ «س.لدنألاب ةيطبا ملا شويحلا دئاقو : « ةطان رغ

 . ةبطرق دعب سلدنألا ف ىطبارملا مكحلا ةدعاق ذئموي ةطان رغ تناكدقو .ىراصنلا

 « ةطانرغ عقوم قلعتت ةيجيتا رثسلا بابسأل عجري ناك رايتخالا اذه نأ رهاظلاو

 لاخلا ىبحاص ٍلاوقأ نم ودبي اهسح « سلدنألا ىلإ ربعي ملو هيخأآل ىلع بتكامتإو

 رعي ل ًايلع نأ . 29 ىلوألا ةياورلا نم ودبي هنإف . ساطرقلا ضورو ةيشوملا

 ىلع ةيناثلا ةياورلا رمثو .(م0١111) ه ه٠ ةنسىف الإ سلدنألا ىلإ ىناثلا هروبع

 ممن رمألا اهب بتك ةلاسر صاخ عونب كلذ ديو . تمصلاب ىلع زاوج ةلأسم

 فوس ةااسر ىهو « ىراصنلا نيبو هنيب تبشن ثن ىلا ةعقوملا بقع ىلع هيخأ ىلإ

 3 . دعب ايف اهلع ثدحتت

ًاوفع داهحلاو وزغلا فانئتساب هرمأ ىلع ردصي مو
 هرربي ام ةمن ناك دّمتف « 

 + ه49/ ةئس ىف نيفشات نب فسوي نيملسملا ريمأ ضرم امل هنأ كلذ . هيعدتسيو

 ىلإ سلدنألاو برغملا ىف لاوحألا نع تاقتو « سلدنألا ىف هضرم رمأ عاذو

 نأ : خيشلا ةلاتشق كلم سداسلا وسنوفلأ دقتعا « ةفئاز روصو لاوقأ ةلاتشق

 وفن نم لج كسن# + قمل ىضارأ ى هتاوزغ فنأتسيل تحنس دق ةصرفلا

 تاوتساو « اهف تثاعو « ةيليبشإ زاوحأ وحن تراس « لتاقم ةئامسخو فال 1 ةثالث

وقى ةيليبشإ ىلاو ركب فأ نب رسم ريمألا جرخف « ىبسلاو مئانغلا نم ريثك ىلع
 هتا

 + ئموي ابيلاو جاحلا نب هللا دبع ىن وأ ةدايقب ةطانرغ ركاسع هبت قحلو « ةازغلا درل

 فلأ وحن مهم اولتقو « مهاقعأ ىلع مهودرو « نييلاتشقلا نوملسملا دراطو

 اذه رمأ سني مل « ليلقب كلذ دعب كلملا سب املو ء 29 ةئايسخو

 )١( ص ساطرقلا ضور ٠١ « ص سريبسه ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلاو 8107 *
 .(:؟4و

 . 587 ص ةيشوملا لللا (؟١)
 . (180 54 ص سريبسه - انيلإ راغملا ةطوطتغا قاروألا ) برغملا نايبلا ( م)



 حالات

 مهمحابب نأو ءورغلاب مهردابي نأ ىأرف + ىراصنلا زفحت نم هيلع لدي امو ناودعلا

 . مهضارأ بلق ىف

 ةطانرغ نم جرخو : ةبهألا نسح ًاشيج زهجو « هيخأ رمأب ممت عدصو
 راسو ( م8١١1 ةنس ويام لئاوأ ) ه ه1 ةنس ناضمر رهش نم ةربخألا رشعلا ىف
 . هقيرط ىف هيلإ عربت دادمإلاو دونحلا تناكو « ناّيج بوص الامش هتاوق ىف

 هللا دبع ىنأ اهلاو ةدايقب ةبطرق دوشح هتفاو ىح « لئالق ًامايأ نايج ىف ثبلو
 بوص الامش اهم هجتاو : نايج ىئرش لامش ةساّييب ىلإ راس مث « قئر ىنأ نب دمحم
 هللا دبع ىلأ اهلاو ةدايقب ةيسرم دوشح قيرطلا ى هيلإ تمضناو « ةلاتشق ئضارأ
 تقرغاو . ةمطاف.نب دمحم اهلاو ةدايقب ةيسنلب دوفحو ع ةغئاع نب دمحم
 شيلقأ ةدلب بوص تهجتا مث . ابف تثاعو ةلاتشق ىضارأ ةيطبارملا تاوقلا

 موي ىف اهرهاظ ىلإ تلصوف « اهتحاهم ىلع رايتخالا عقو ىلا ىهو  ةنيصحلا
 . (وبام 39) لاوش نم رشع عبارلا ءاعبرألا

 ةلحم ىهو . ةيريتتش ةروك لقاعم عنمأ نم رصعلا كلذ ىف شيلقأ تناك دقو

 نب حتفلا اهأشنأ ٠ ةذبو ىنرغ بونجو « ةلطيلط لابج ىلامش ىف عقت « ةنيصح
 © هللا دبع ربمألا مايأ ىرجحلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىف نونلا ىذ نب ىبموم

 روصنملا مايأ اورهظ ىبح « نونلا ىذ ىنب راد تدغو « القعمو ًارقتسم اهذذتاو
 ةلطيلط مكح ىلإ اهنم اولقتنا مث « ةفالخلا بارطضا مايأ اهوكحو « رماع ىنأ نبا
 ىديأ ىف ةلطيلط تطقس املو . ةسماخلا ةئاملا لئاوأ ىف نونلا ىذ نب ليعامسإ دي ىلع
 كلت ىف نونلا ىذ ىبب ناطلس ىهّناو ( م ٠١80 ) ه 40/8 ةنس رفص ىف نييلاتشقلا
 الع ىلوتسا ىلا ٠ ةديدعلا نرصحلاو دعاوقلا نمض شيلقأ تناك « ةقطنملا
 1 . ةلطيلط ةكلمم حاتتفال ةجيتن نويلاتشقلا

 «فنعب اهمحاهو : اهتقوط ىتح شيلقأ ىلإ لصت ةيطبارما تاوقلا تداكامو
 تطقسف « نيمحاهملا ةدش مامأ اليوط اوتبثي نأ « اهنع نوعفادملا ىراصنلا عطتسي ملو
 لاما ىنو « (ويام ؟8) لاوش ١ سيمحلا موي وهو ىلاتلا مويلا ىف مهديأ ىف

 ىسومزنب متفلا اهانب شيلقأ نأ ء 7ص ( سلدنألا ةريزج ةفص )راطعملا ضورلا ىفءاج )١(
 حتفلا ةروث نآل « حضاو فيرحت كلذ فو ء م 16١ ةنس ىف هروهظو هتروث تناك اهيفو نوتلا ىذ
 هيلع لوعملاو حيحصلا نإف آذإو « مه م. ةنس دعب رصانلا دهع لهتسم ىف تذاك نونلا ىذ ىموم نبأ
 : ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىف عقو دق شيلقأ ءاشنإ نأ وه:



 تا

 تكذو « اهئانك تمدهو « اهحورص تضوقو « ةيطبارملا تاوقلا اهلخد
 ةرييك ةيقب_مهنم .لازب اه ناكو اب اوناك نيذلا نوملسملا عرهو « اهلكايه

 شيحلا ركسعم ىلإ اوأجتلاو - ىراصنلا مكح تحن تحن ءاقبلاو نّجدتلا تلضف

 فورظو « ةنيدملا لاوحأ نيدلا ىف مهناوخإل اوحرشو « هتيامع نيذئال « ىطبارملا
 ج ©0)اهنع نعفادملا

 ىف ا اوعنتماو « ةنيصحلا شيلقأ ةبصق ىلإ ىراصنلا نم نوعفادملا أجنلاو
 « ةيطبارملا شويحلا تكرحت ذم هنأ عقاولاو . مهنطاوم نم داجنإلاو ثوغلا راظتنا

 ءهتداقو ةلاتشق كلمسداسلا وسنوفلأ خيشلا كلملا ناك « ةلاتشق ىضارأ ىلإ تذفنو

 سداسلا وسنوفلأ ناكو . ةازغلا درل ةدعلا دادعإ ىف مدوهج ىصقأ نولذبي

 ذاقنإو ةازغلا ةاقالمل هسفنب ريسي نأ هفعضل عطتسي ملو « ضرملاو ءايعإلا همده دق

 ةلاتشق داوق رهشأ وهو - سدناهرلأ هداوق ريبك ةدايقب ةيوق ةلمح زهجف ع ةعلقلا

 ةقطنم ف اهسالو « « نيملسملا دض ةريثك عئاقو لبق نم ضاخ دقو « رصعلا كلذ ىف

 رباكأ نم ًاضيأ وهو ءوشناس دهعلا.ىلو بدؤم ثينودرأ هيسرغ هليمزو - ةيسنلب

 وأ رهلا ةعلقو ءروسنلا ةعلق نم ةلطيلط ةقطنم ةداق نم ىرخأ ةدع امهعمو « ةداقلا

 ىف تلثم ةيصخش مهأ نأ ديب . اههريغو (ةلعماو لع 11«مهم5) مالسلا دبع ةعلق

 سداسلا وسنوفاأ دلو وشناس (تنافنإلا ) ىبصلا ريمألا ةيصخش تناك ةلمحلا كلت

 « ةرصنتملا ةملسملا هتجوزوأ هتيظح « ةدئاز ١ نم هب قزر ىذلاوهو « هدهع ىلوو

 نم اهعضوم قى امصق انلصف ىّلاو « دابع نب دمتعملا نب حتفلل ةجوز تناك ىلا

 ناكو . هرمعنم ةرشع ةيداحلا ىف ًايبص ذئموي ناكو :©2:فئاوطلا لود :باتك

 ىكا شيحلا سأر ىلع هلاسرإب اوحصن دق  ةدئاز هتجوز وأ كلملا وراشتسم

 هيسرغ هبدؤم عم هثعبو « مهأر دنع لزنف « دنحلا ةساح ىنفلا هرظنم رشي

 « ةعقاولا كلت ىلإ ساطرقلا ضور بحاص ريشيو . هريق ىد كاز كتودرأ

 نأ (وسنوفلأ ىأ) هتجوز هيلع تراشأف ٠ هيف لوقي فيرط رسفتب اهرسفيو

 هجيناشو « نيملسملا كلم نبا ممت نأل « « مقل الباقم نوكيف هنع ًاضوع هدلو هجوي

 رشنت فوس ىتلاو اهيلإ ةراشإلا تقبس ىلا ممت دبمألا ةلاسر نم تامولعملا هذه انيقتسا )١(

 . قئاثولا باب ى ابصن

 م. "م0 - مم#» ص فئاوطلا لود باتك (؟)



 د

 نه ةريثك شويبج ىف هجناش هدلو ثعبف « اهنم عمسف ؛ مورلا كلم نبا (وشناس )
 , 0 مهداجنأو مورلا ءامعز

 ىف « ءانثألا كلت ىو . شيلقأ ةعلق داجنإل ةعرسب ىلاتشقلا شيحلا فحزو
 همدقم برق نع تمارت دق ءابنألا تناك (ويام 18) لاوش ١9 سيمخللا موي رصع
 « ىطبارملا شيحلا فقوم ريوصت ىف ةياورلا فلتخت انهو . ىطبارملا ركسعلا ىلإ
 ساطرقلا ضور بحاص نأ كلذ . عمت رهاطلا أ رمألا ىلعألا هدئاق فقومو
 نع ماجحإلاو دادترالا دارأ « نييلاتشقلا فارقاب ملع نيح همت نإ انل لوقي
 ءاقبلاب ةئوتل داوق نم اههريغو ةمطاف نب دمحمو ةشن ةشئاع نب دمحم هحصنف « مهئاقل
 نع مهددع ديزي ال نيمداقلا نأو اصوصخ ؛ رمألا هيلع اونوهو : ودعلا ةاقالمو
 يع ع ىناو الف ء حصتلا اذه دنع ممت لزؤتف . سراف فالآ ةثالث

 هنكاو؛ مهئاقل نع ماجحإلاو رارفلا دارأ « مهدوشح ة ةرفو ممت ىأرو ؛ سمشلا
 اهمت نأ ديب .« 0« زج انمو ودملا ءاقل ىلع ةنوثل داوق ممصو « كلذ ىلإ اليبس دج م
 اجملإ ةراشإلا تقبس ىباو ةعقوملا اهيف فصي ىلا هتلاسر ى فقوملا انل روصي
 نيدئاقلا » هيلإ ىندتسا ٠ نييلاتشقلا مدقم نيح هنإ انل لوقيف . رخآ ًاريوصت
 « ةشئاع نب دمحم هللا دبع ابأ « ةحيحصلا ءارالاو ةحيصنلا ىوذ « نيرا
 هللا ةماك ىلع اوعمتجا « ةرواشملا دعب مهأو ةمطاف نب دمحم هللا دبع ابأو
 « انتلمح انضمو» : لوقي 6 ) نيملستسم هكح ىلإ اوعضخو « نيدقاعتم
 هللا ىلإ انهجوتو « همالس انيلإ غلبي رمصنلاو «همال انيلع غ غرفي ريصلاو انتلحم نم
 , ةعقوملا تناكو ءاقللا ناكف « هلياد ىغتبنو « هليبس ىتقن

 دافتسي هنأ ديب . نيب راحتملا نيشيحلا ددع نع ةيفاك تانايب ةياؤرلا انيلإ مدقت 0
 ةبطرقو ةطانرغ دوشح نم نوكتي ناك ىذلا « ىطبارملا شيملا نع اهاوقأ نم
 ناك هنأ « هريسم لالخ نيدهاخلا ةعوطتملا نم هيلإ مضنا نمو سادنألا ىقرشو
 « سراف فلآ نم نوكتت ةطان رح ةيماح تناك ذإ « ناسرفلا نم فال آ ةدع مضي
 ةعبرأ نء نوكتت سادنألا قرشب ةيطبارملا ةيماحلا تناكو « ةبطرق ةيماح اهلثمو
 0 ناك هنأ حجرملا نف « ةدجنال مداقلا ىلاتشقلا شيحلا امأ . سراف فالآ
 -هسجوتو « هئاقل نع ةيادبلا ىف مع م ماجحإ كلذ ىلع لدي « ةرثكلا ىف نيطبارملا ىلع

 )١( ص ساطرقلا ضود +1١ .

 ص ساطرقلا ضود (؟) 1١4.



 تماما

 مهفصت اهسح مهو ةبصقلاب نيلاتشلا نم ناك نم ادع اذه . ىددعلا هقوفت نم

 شيحلا ددع نع انيدل هنإف « ىرخأ ةهج نمو .©0: مورلا نم مظع عمح» ةياورلا

 ةياور ىه هذهو «سراف فال 1 ةرشعب هردقت ىلوألا « ناتيمالسإ ناتباور ىلاتشقلا

 222 نيدحوملا دهع رخاوأ ىف « فصنو نرقب ةعقوملا دعب بتك دقو ناطقا نبا

 ًاريشم انل لوقيوهو ء ىراذعنبا ةياور ىهو « سراف فالآ ةعبسب ردقت ةيناثلاو

 نصح ) هيلإ لصو كلذ لالخ قو » « شيلقأ ةعلق داجنإل نييلاتشقلا مدقم ىلإ

 ترصنت تناك ىلا ( دابع ) نب نومأملا جوز نم ها وستوقلأ كلو « ( شياقإ

 20 سراف فال ةعبسص ىخني

 + م8١١1 ةنسويام ؟9 قفاوملا ء هد ٠١ ةنس لاوش 1 ةعم هلا موي رجف ىو

 . نييلاتشقلا ءاقلل شيلقأ هاجتا ىن اليلق نوطبارملا مدقتو « ةكرعملا عئالط تدب

 تاتنوكو هربق ىد تنوك تنيودرأ هيسرغو سناه ريلأ مهدوقي نويلاتشقلا لبقأو

 ةلح ىدترا دقو + هسرف قوف وشناس تنافنإلا ىتفلا ريمألا مهنيبو « ةلطيلط

 دض هتلاسر ىف ممت انئبني امس> ىلوألا ةمدصلا تعقوو موجها أدبو . ناسرفلا

 تاوق تمدقت ذئدنعو . ءارولا ىلإ دتراف « قنر ىأ نبا اهدئاقو « ةبطرق تاوق

 نقيرفلا نيب بشتو « ةكرعملا بلق ىلإ هتاوق ىف مبمت مدقتو +: ةيسئليو ةيسرف

 . ةمرطضم ةيسامحت ا رابع ىف ةعقوملا نعهتلاسر ىف مت انل هفصي « فنعلا غلاب لاتق

 « ليللا ماظأو + ليسلا لاس لب ٠ ليخلا تطاتخا كلذ دنعف » : اهنف ءاج اممو

 شيحلا لاحم قاضو « ماتقلا ليل احدو « ناص رخل تقدناو « ناسرفلا تقتعأو

 برحلا ىحر ترادو ؛ حابشألاب حامرألاو « ماسجألاب ماسحلا طاتخاو « ماهللا

 تاياورلا عمجتو . « اهلاطبأب كلتفت برضلاو نعطلا ةرئاث تراثو . اهاكنب رغت

 نيقيرفلا نأو « ةعئار ةمرطضم تناك ةعقوملا نأ ىلع « ًاعم ةينارصنلاو ةيمالسإلا

 عقو ذإ هدشأ ىلع لاتقلا اميبو . ةدشلاو فنعلا ىمتنع امهالك لتاق « نيبراحتملا

 )١( ص ساطرقلا ضور #1١ .
 ةعطق هنم دجوتو . « نامزلا رابخأ نم فلس ام بيترتل ناملا ظن » هباتك ىف اهدروأ (؟)

 دو ) ديردمب ةيمالسإلا تاساردلل ىرصملا دهعملاب ةظوفجم ةخسن نمض «رشع ثلاثلا رفسلا » ىه ةطوطخم

 ىيوه ذاتسألا ةعقوملانع هذه ناطقلا نبا ةياور انيلإ لقن دقو . ١ 7 ةحول (رداصملا نايب ىف اهانفصو.

 1ه5 0:ةملعو 8داحلاوو لع له 8ءءمموتتوأر م. 118 8: 119 : هباتك ىف

 ةياتك عجارو . ( 58 ص سريبسه - ركذلا ةفلاسلا ةطوطخما قاروألا ) برغملا نايبلا ( ) ١

 . 785 ص « فئاوطلا لود »



 هتاالشو ع

 «ةلاتشق كلم نبا وشناس ىبصلا ريمألا نأ كلذ . ةكرعملا ريصم ىف اهساح ناك ثداح

 ءهريق ىد تنوكلا وأ ثينودرأ ةيسرغ هبدؤم بناج ىلإ ةعمعملا بلق ىلإ فلدزا
 « نآعطلا امهلع تلاوتو « نيملسملا ناسرفلا نم ةلث امبب تطاحأ نأ ثبلي ملف
 تنوكلا هقوف طقسو « ةلتاق ةنعط هتباصأ دقو « هداوج قوف نم ىنفلا طقسف

 « مهيب لتقلا رثكو نيبلاتشقلا فوفص ىلإ جرملا بدق « 290 هنع ًاعفادم هريق ىد

 دتراو « ىلتق تاتنوكلاو ةداقلا مظعم طقسو « رارفلا ىلإ مهنم نوريثكلا لو

 نيذلا ةعبسلا تاتئوكلا لواحو « ةلطيلط بوص نييلاتشقلا لولف ىف سيناهرابلأ

 تقحلف « بيرقلا نوشنلب نصح ىلإ رارفلا « ليتقلا ريمألا ةيشاح نوفلوي اوناك
 ايف مهعرصم ناكم ف رعو « مهرخآ نع مهتلتقو نينجدملانيملسملا نم ةعامح مهم
 « ىلاتشقلا شيحلا ىلع ةقحاسلا ةعزهلا تمت اذكهو . « ةعبسلا تاتنوكلاب » دعب

 *  مدويقلا مويلا كلذ ىف « رهابلا مهرصن نوملسملا زرحأو
 راصتناو« اهتعورب تداعأ ىلا ..ةريهشلا شيلقأ ةعقوم راودأ تناك اذكه

 ةياورلا ىف ةعقوملا فرعتو . ةقاالزلا ةعقوم تايركذ « اهف قحاسلا نيطبارملا
 ةيشاح اوناك نيذلا ةعبسلا تاتنوكلا ىلإ ةبسن « ةعبسلا تاتنوكلا ةعقوم » ةينارصنلا
 فينب اهف نيلاتشقلا رئاسخ ةيمالسإلا تاياورلا ضعب ردقتو . ةلاتشق دهع ىلول
 ردقتف « ةينارصنلا تاياورلا ضعب كلذ ىف امراجتو .©0آفلأ نيرشعو ةثالثو
 نشيحلا ددعنع هان ركذ نأ قبس امم ودبي هنأ ديب .«"2آفلأ نيرشعب نييلاتشقلا رئاسخ
 ملىراضتلا رئاسخ نأ « ةعقوملا نع هتلاسر ىف ممت ريمألا هركذ امو : نيبراحتمل
 انل لوقيو . ةحداف تناك اهنأ هيف بيرال امم ناك نإو « ةقرغملا ةبسنلا هذبم نكت
 « ىراصنلا نم ىلتقلا سوؤر عمجب ةعقوملا بقع رمأ هنإ هتلاسر ىف ممت رمألا
 فالآ ةثالث نم رثكأ اهنم عمح ام غلبف « ةيئانلا تكرتو « اهم ةينادلا تعمجف

 « هربق ىدتنوكلا وأ ( شنودرأ )ثينودرأ ةيسرغ سوؤر اهنم تزيم « سأر
 ىلوتساو .روثأملا ديلقتلا اقاو نونذؤملا اهقوف نم نذأو ءتسدكو « ةلطيلط داوقو

 تلفأ هنإ لوقيف « وشناس « تنافنإلا ٠» عرصم نع ىرخأ ةياور ناطقلا نبا انيلإ مدقيو )١(
 مهل ةيعر هيف ناكو « ( نوشناب ) نوشلب نصح ىلإ مهعم أخو ىراصنلا نم ةيئامث ىف ةكرعملا بلق نم
 مهعم لتقو مهولتقو نودلسملا مهب قدلف « لتقلا نم اوملسي نأ ءاجر مهدنع أبتخاف ©« نيملسملا نم

 . ( باب ةحرل ركذلا فلاسلا طوطخملا ) شتوفذأ دلو
 31١4. ص ساطرقلا ضور (؟)

 ال١1 اهأسعمأع : ظتئاموتو 0عمعبول لع عوممم (8هيععاممو 1899) ال. 111. م. 2 )م
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 لاملا نم « مثانغلاو بالسألا نم ةلئاه ريداقم ىلع تقولا سفن ىف نوطبارملا

 . اهريغو عوردلاو حالسلاو لاغبلاو ليحلاو

 « نأش تاذ ًاضيأ تناك اهنأ ودبي هنإف « ةعقوملا ف نيملسملا رئاسخ نع امأو

 كلذ نع ركذام لكو . ةنيعم ماقرأ ةيمالسإلا ةياورلا لاوقأ نم انيدل نكي ملنإو
 : ايف لوقي ةكرعملا نع همالك ماتخ ىف ساطرقلا ضور بحاص اهدروأ ةرابع

 هذه ىف دهشتساو ) : ناطقلا نبا لوقو « هللامهمحر نيملسملا نم ةعامج دهشتساو »

 ىلع .©0و نابرعلاو نايعألا ن نم ةعامحو « قدص ل جر ناكو ىلوزحلا مامإلا ةعيقولا

 ةدراطم ىلاتشقلا شيحلا لولف ةدراطم نع 2 نطبارملا ماجحإ نم كلذ جتنتسن اننأ

 . ىراصنلا ضرأ ىف لغوتلاو ةلماش

 راغب اللكم « ةطانرغ ىلإ ًادئاع ةكرعملا ناديم هتاوق ىف مع ريمألا رداغو

 . اهركذ قبس ىلا هتلاسر « حتفلاب ىلع نيملسملا رمأ ةيحخأ ىلإ بتكو رفظلا

 ىلع اثبلف « شيلقأ ةعلق راصحل اهسدئاق ةرمإ تحت ةسالرو ةكمرم تاوق كرتو

 اليلق امهتاوق ىف ادتراو « باحسنالاب ارهاظت اهتعانم ايأر املو « ةرئف اهراصح

 اونعهأو « نوملسملا مهلع ضقتناف « ةعلقلا نم ىراصنلا جرخف « نئاككلا ابترو

 بترتو « شيلقأ ىلع مهؤاليتسا مث كلذبو « ةبصقلا اولتحاو « ًارسأو التق مهف

 نم ةدع مهمديأ ىق تطقس نأ « ةعينملا ةعلقلا هذه لالتحاي نيملسملا رفظ ىلع

 .0اهرشوا « ارجوسنوكو ةينوقأو ةقئوقو ةذبو لثم « ةرواحما .نوصحلاو دالبلا

 جرختال ىهو « ةصاخ ةيانع شيلقأ ةكرعم ركذب ةينارصنلا تاياورلا ىنعتو
 هدروأ ام امسالو © ليصافتلا نم ةيمالسإلا تاياورلا انيلإ همدقت امع اهلمجم ىف

 خواب نقيقتةبئأرصتلا تاباورلا نأ ديب. ةغقؤملا نع ىممرلا هباطخ: قف ممت رمألا

 )١( ص ساطرقلا ضور ٠١4 . (ب ا ةحول ) ركذلا فلاسلا طوطخملا ىف ناطقلا نباو .
 نايبلا قىراذع نباو ٠٠١ 4 و٠١ ١١ص ساطرتلا ضور « شيلقأ ةعقوم ثداوح ىف عجار (؟)

 راشملا طوطخما ,) نامل مظن ىف ناطقلا نباو « ( +8 ص سريبسه  ةطوطخما قاروألا ) برغملا
 « فرش نبا بتاكلا اهأشنأ ىلا ىهو ةكرعملا نع ةيمسرلا ميت ريمألا ةلاسرو« ( 7و 5 هحول « هيلإ

 - ه4 تاحول ىريزفلا م8 مقد لايروكسإلا طواتخم نع ةلوقنم قئاثولا باب ىف اهانرشن دقو

 ل١1 ص [اقو عمملعو 8ةاقلاهق لع اه 2ءعمموسواو هباتكى يوه ذاتسألا اهرشثو ء هم

 سوبدركلا نبا ابلع دروأو . ( 188 ص 5 ج ) ةرباع ةراشإ ةكرعملا ىلإ نودلخ نبا ريشيو .
 بحاص اهركذي مو  (ركذلا فلاسلا خيراتلا ةيميداكأ طوطخم - افتكإلا باتك) ةزجوم ةصالخ

 م. تلمع : 06مفعمعتم رب هزومدتلعامم هع لوو ةيلاتشقلا مجارملا نمو . ةيشوملا للحلا
 قاسم ةنألعق م. 10-8 ز امم ظدعمأعت طلتعأ 0ءومعمل لع 4 الما.ا1. م. ءانا 8 202



 مسا

 «ثينودرأ ةيسرغ هبدؤم عرصمو « وشناس تنافنإلا عرصم ليصافت ىف صاخ

 ةيسرغتنوكلا هبجح فيكو « حيرحلا هداوج نع ربمألا طقس فيكانل ركذتف
 ديشتو « هرودب لتق ىح « قسم وهو مع عفادي لخأو ؛ همسجو هعردب

 كلملا ىلع نزح أبنلا عقو فيك انل فصت مث . هتافص عئارو « تنوكلا ةيسورفب

 رضحمم حاونلاو هوأتلا ىلإ ماستسا فيكو « ةقعاصلا عقو سداسلا وسنوفلأ خيشلا

 ءاليوط 2 ةمدصلا كلت لاّحا عطتسي مل خيشلا كلملا نأ عقاولاو . هتداس نم
 م « ةنس هينوي ١" ىف ماع وحب كلذ دعب قوت ذإ

 نأ معزتف « ةروطسألا ردحنم ىلإ كلذ دعب ةينارصنلا ةياورلا فرحنت مث

 اهفو « اهرصاحو ةبطرق ىلإ راسف « هدلو عرصمل مقتني نأ دارأ وسنوفلأ كلملا

 نم ةعامح ةليل تاذ اوزبمأ ىراصنلا نأو ءو« نينمؤملا رممأ ١ فسوي نب ىلع

 لطرق فارشأ مج رعو# هللا دبع مهسيئر نأ ن نيبتو ؛ مهتحاهم اولواح نيملسملا

 تناك ىلا « ايرام هتجوز دلاوو ء وسنوفلأ كلملا ومح داّبع نبا لتق ىذلا وه

 هعم قرحأو « اهقرحو اذه هللا دبع ءالشأ عيطتتب رمأأ ةلأو. ةالثآا) ىمست

 نينمؤملا ريمأ ايلع مغري نأ عاطتسا ًاريخأ هنأو : نيماسملا فارشألا نم ًاددع
 , (0ةلاتشقل ةحداف ةبيرض ءادأو ٠ حلصلا بلط ىلع

 ىلع نيطبارملا ء ءاليتساو « (ه ءالو) ةقالزلا دعب 2 شيلقأ ةعقوم تناكو

 وهو « ةلاتشق تاوق ىلع نوطبارملا هزرحأ رصن ظمأ ٠ ( 4100 + ةيش

 هبش ىف ةيقرشلاو ىطسولا قطانملا ف نيطبارملا ناطلس ديطوت هرثأ نم ناك رصن
 . ةيعافدلاو ةيركسعلا مهتعمس ءالعإ ىفو « ةريزحلا

 دعب 3#

 تاز ا طير لا را از علال ىو الس نر نتا اكلم

 رف لع ارب ماع ةعوح نلعب م1 كل ىراصنلا ىض ذارأل ةيطبارملا

 ؟تاياووم و رحبلا فسوي نب ىلع نيملسملا ربمأ ربع ىتح ؛ شيلقأ

 2010: عرج نر رظع ريانا 01 اه و ةرا رخلا هشويج ىف

 اهسحوأ « ةصاخ داهحلا دصقب ةرملا كلت ىف هروبع ناكو . م٠ ه سطسغأ )

 6 ةملكلا زازعإو ءأةلملارصنو « داهحلا مسرب 9 ةيشوملا لاخلا بحاص انل لوقي

 طمسعمم تةمزعم 0عمعدل لع عومدمو (694. : صخألاب كلذ ىف عجاري 26
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 ا

 هتعوطتم تبهأتو هدوشح تقحالت اير ١ نح ىدم اهم ماقأو : ةطان رغ ىلإ راسو

 لأ ةثامو فيتب + ةرملا هذج ةيزاقلا ةيظبارملا ىشويحللا ةياَورلا لقتو .16 ةدووتجتو
 تلماكت املو . ةغلابملا عبط لمح ريدقت وهو . لجار فلأ ةئامئالثو سراف

 عضي ًارهش اهب ماقأف « ةبطرق بوص « ةمخض تاوق ىف ىلع راس « دوشحلا
 تاراشلا لابج ربعو « هتاوق سأر ىلع ةبطرق رداغ مث . هتابهأ لمكتسيو « هططخ
 ةيالو ىضارأ ىلع ليسلاك نوطبارملا ضقناو « ةلطيلط لبج مث ( انيروم ارييس )
 نم ًاريثك اوبسو « اهرايد اوبرخو « اهعورز اوفستناو اهف اوثاعف « ةاطيلط
 بعرلا نم حير تبهو ؛ نوصحلاو عالقلا نم ريثك ىلع اولوتساو « ناكسلا
 نيطبارملا نإ ةيمالسإلا ةياورلا انل لوقتو . ءاحنألا كلت ىف ىراصنلا ىلع عورلاو

 اهومحتقاو « ةلطيلط ىبرغ هئجاتلا رهن ىلع ةعقاولا ةريبلط ةنيدم ىلإ الوأ اوراس

 : نيملسملا ىرسأ نم اهم ناك نم اوذقنتساو : ىراصنلا امناكسولظعم اولتقو « ةونع

 رهنلا ىلإ اليل اهنم اوبرست مث « ةبصقلا ىلإ اهم نيذلا ىراصنلا نم ةعامح تأملو
 نم ةنيدملا ىف ام رئاس اوبهتناو « ةبصقلا ىلع نوطبارملا ىلوتساف « مهسفنأب نيجان

 ًايلاو نيملسملا ربمأ امل بدنو « ًاعماج تناك امك اهسينك اودرو « عاتملاو حالسلا

 ةريبلطل نيطبارملا ماحتقا خيرات ناطقلا نبا عضيو . ةيوق ةيماح اهم بترو « هلبقنم
 ربهش وحنب كلذ دعب عقو هنأ حجرملا نكلو « ه 808 ةنس مرح ربش فصتتم ىف

 فصتتم ىف مدقت اهسح ةريزحلا هبش ىلإ نيملسملا رمأ روبع ناك ذإ «نريشوأ

 مث « نيرشعو ةعبس ةلطيلط زاوحأ نوصح نم نوطبارملا حتتفاو . ؟22مرحنا
 اوبرضف ةلطيلط ىلإ كلذ دعب اودصقو : ةراجحلا ىداوو طيرجم ىلع اولوتسا

 « ةيطبارملا ةوزغلل رخآ اليصفت انيلإ مدقت ةينارصنلا ةياورلا نكلو .راصحلا اهوح

 ىلإ الوأ اوراس « ةيبونحلا ةلاتشق ىضارأ ىف اوثاع نأ دعب نيطبارملا نإ انل لوقتف
 ىلا ىهو « هئجاتلا رهن ىلع ةعقاولا ءارضحلا ( اهتيحاض ) اهتينم اومحتقاو « ةلطيلط
 « ةلاتشق ةمصاع لوح راصحلا اوبرض مث « نونلا ىذ ىنبل ةنج لبق نم تناك

 نوطبارملاثبلي ملو « ةيوق ةيماح ىف سيناهرابلأ لوألاةلاتشق دئاق اهنع عفادي ناكو
 نأ دعب اهورداغ مث . مايأ ةثالث ىوس ةيمالسإلا ةياورلل ًاقفو ةاطيلط راصح ىلع

 )١( ص :سريبسه - اهيلإ راثملا ةطوطخملا قاروألا) برغملا نايبلا ف ىراذع نبا 17١( ١

 .(اهوا» ةحول ركذلا فلاسلا طوطخملا ) « ناملا ظذ » ىف ناطقلا نباو



 هسا[ مح

 سكعلاب انل لوقت ةيلاتشقلا ةياورلا نكلو..؟9اهعورز اوفستناو : اهرامث اوعطق

 اوبرضو : ةحداف ًادوهج اف نوطبارملا لذب ٠ مايأ ةعبس ماد دق راصحلا نإ

 مهدوهج نكاو ؛ اهجاربأ ضعب قرح اولواحو . ًاديدش ابرض قيناحناب اهراوسأ

 اهراوسا أو مهتيدم ةناصح ىلع ادامعا . نويلاتشقلا عاطتساو «ىدس اهلك تيهذ

 جرخ « عباسلا مويلا فو . نيطبارملا تالواحم لك اودرب نأ « ةيلاعلا ةعينملا

 رطضاو : ةديدش ةكرعم ىف : نيطبارملا عم كبتشاو . هتاوق ىف ؛ سيئاهرابلأ

 تال اوقرحأ نأ دعب ةئيدملا ةرداغمو .٠ زعل عفر ىلإ اهرثأ ىلع نوطبارملا

 ىلإ كلذ دعب اوراس نيطبارملا نإ ةيلاتشقلا ةياورلا لوقتمت . ( م١111 ةنس) راصحلا
 ىلع اواوتساو : الامش اهدعب نم اوراس مث : اهتيماح اواتقو اهومحتقاف : ةريبلط

 ءابولا بد انهو . ةقطنملا هذه دعاوق نم اهربغو شيلانقو ةراجحلا ىداوو طيرجم

 دوعي نأو « ودعلا ىضارأ رداغي نأ فسوينب ىلع رطضاف . ىطبارملا شيلا ىف

 ةفتت ةيلاتشقلاو ةيبرعلا ةفلتخلا تاياورلا نإف لا> ىأ ىلعو . ةبطرق ىلإ هجاردأ
 اهدوشح ةماخض ثيح نم تناك : ةلاتشق ىضارأل ةيطبارملا ةوزغلا هذه نأ ىلع

 , ©0مريفنو نييلاتشقلا عدر ىف رثألا ةغلاب « اهقاطن عاستاو : اهتابهأو |
 تاوزغلا نككلو : شكارم ىلإ كلذ رثأ ىلع فسوي نب ىلع داعو

 تقولا سفن ىنف . ةريزحلا هبش ءاحنأ ىف : امدشو اهطاشن ىلع ترمتسا 'ةيطبارملا

 رخاز ىطبارم شيج راس : ةاطيلط راوسأ تحت ةيطبارملا شويحلا هيف تناك ىذلا
 . لاغترلا ىضارأ ىلإ برغلا بوص ةيليبشإ ىلاو ركب ىنأ نب ريس ريمألا ةدايقب

 لظىف ثأدب دق « ةلاتشق فنك ىف ةئشانلا ةديدحلا ةينارصنلا ةكلمملا هذه تناكو
 ريغ هتنبا جوزو سداسلا وسنوفلأ ةلاتشق كلم رهص : ىنوجربلا.ى ىره اهربمأ

 ذئموي اهتدعاق تناكو ٠ ةعرسب اهدعاس دتشيو ومنت « اسيرت « ةيعرشلا

 نكلو . ركذلا ةفلاسلا ةطوطخملا قاروألا ىف « برغملا نايبلا ىف ىراذع نبا ةياور هذه )١(

 ساطرقلا ضور ) ربش ىدم ةلطيلط راصح ىلع اوثبل نيطبارملا نإ انل لوقيأ ساطرقلا ضور بحاص

 .(6١١1ضص

 سريبسه - اييلإ راشملا ةطوطخنا قاروألا ) برغملا نايبلا ىف ةوزغلا هذه ليصافت عجارت (؟)
 باتكو . 88١ص ١ج نودلخ نباو :57ص ةيشوملا للحلاو ٠ صرساطرقلا ضورو 7١( ص
 : اضيأ عجارو .( 14ةحول ركذلا فلاسلا خيراتلا ةيمداكأ طوطخم ) سويد ركلازبال ءافتكالا
 رب نموعرم : عع لو. لع امو قاصمة لعو م 212 8. 234 كلذكو 8 قا عما
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 يا

 . « ةيرمُشدق بحاصب » اهريمأ فرعت ةيمالسإلا ةياورلا نإف مث نمو « ةيرمدق
 .برغلا ةيالو دعاوق نم ةعدقلا ةيمالسإلا دعاوقلا نم ةدع مضت ذئموي تناكو

 اهحتتفاو ةزجاف ىلع فحز مث « سويلطب بوص هتاوق ف ريس ريمألا راسف

 راسو « ةرتنش اهتيحاضو ىه الع ىلوتساف ةنوبشأ ىلإ دصق مث روفلا ىلع

 دافتسيو « هجاتلا رب ىلع ةعقاولا ٠ نيرتنش ةنيدم ىلع ىلوتساو : الامش كلذ دعب
 ءاشنإ نم وهو « نيملسملا ريمأ ىلإ ةنيدملا هذه حتفي ريس اههجو ىلا ةلاسرلا نم

 الوأ اهومجاه نيطبارملا نأ « نودبع نب ديما دبع دمحم ىنأ نعول نتا

 نءلت دق ناكو : تملس ىتح راصحلا اهوح اوبرضف : مهللع تصعتساف
 نيراتش تناك دقو . امم نم رئاس اورسأو : نوقابلا ملسف « ريبك ددع اهيماح

 واو وع عالق مظعأ نم ةلاسرلا هذه ىف درو ايسح

 ةنيدم نم ةبرقم ىلإ لامثلا وحن هفحز ىف ريس لصوو « 0©2بصحلا رفاو طيسب

 « ىرته تنوكلا ةدايقب ةيلاغتريلا تاوقلا عطتست ملو . ةرامإلا ةمصاع ةيرملق
 ف ةيبرغلا دعاوقلا هذهل نطبارملا حاتتفا ناكو . ةيزاغلا ةيطبارملا تاوقلل ًاعفد

 هذه ىف حتتفا « ريس ريمألا نإ ةيمالسإلا ةياورلا لوقتو (م1111) ه 004 ةنس

 نيطبارملا ىديأ ف تناك سويلطب نكلو .©0لاقتربو سويلطب ةيدم ًاضيأ ةوزغلا
 ىهو« لاقترب امأو . (م ٠١44 ) ه 488 ةنس ىف سطفألا ىنب نم اهوعزتنا ذنم
 « لاغتربلا ىلاش ىصقأ ىف عقت ىهف « وتروب رغث ةيسلدنألا ةيفارفملا ىف ىنعت
 . اهوحتتفي ملو اهلإ مهفحزف اولصي مل نيطبارملا نإف مث نمو : ةيرمّدلدق لاهش ىفو

 ةيليبشإ ةنيدم ىلع دفو : ةوزغلا هذه رثأ ىلع هنأ ركذلاب ريدج وه اممو

 راس دق ناكو: « ةلاتشق ىضارأ نم ًامداق سطفألا نب لكوتملا رمع نب روصنملا

 ازغ انْيح « سداسلا وسنوفلأ ةلاتشق كلم ىلإ أجتلاو « هرئاخذو هلاومأ ىب الإ

 ليقو.. هيوغغأو لكوتملا ربغ مايآ اولتقو اه. 488 ةننم سويلطب ةكلم توطبارملا

 نيملسملا ريمأ ةرضح ىلإ ذخخأ « ةيليبشإ ىلإ لصو املو . ذئموي ةينارصنلا قنتعا هنإ
 . ةظوحلم ةلزئم هيدل هل تناكف شكارع

 « ةلاتشق بوص ةديدج ةيطبارم ةلمح تراس ىبح كلذ ىلع ليلق ضع ملو

 )١( ص ىثكارملل بجعملا ىف ةروكذملا ةلاسرلا عجار 58-5٠0 .

 )١( نص ساطرقلا ضور ه1٠١.



 سد 1/1

 فسوي نب ىلع نيملسملا رمأ ناكو «©9ةبطرق ىلاو ىلدزم دمحم ىنأ ريمألا ةدايقب

 اهمترهاطلا ابأ هاخأ ىلوو ٠ ها 6: ةنس. كج ةطائرغو ةيطرق ةيالؤ.هلإ ديسأ دق

 اوبرخو: ةلاتشق ىضارأ ىف  نوطبارملا ثاعو . برغملاب ناسملت ةيالو ةطانرغ ىلاو

 «هتيماح التو .026)+:ةبلرأوأ ة تجرأ نصح لغ اولوتسآو + كيدلاوزاثلاباهعوبر
 « ةلاتشق ةمصاع ةلطيلط ةنيدم ىلإ اودصق مث : لافطألاو ءاسنلا نم ًاريثك اوبسو
 سيئاهرابلأ ناكو . ( م14١1 -ه ه01/)ىرخأ ةرم راصحلا افوح اوبرضو

 « ةقنوق عازتنا عاطتسا دق ناكو « ةقنوق ةقطنم ىف ذئدنع « ربكألا ةلاتشق دئاق

 الف . ةريسي ةرتف ىوس نييلاتشقلا دي ىف ثبلت ملاهكلو ء ( م11١1 نيطبارملا نم

 مهتعفادمل عره « ةلطيلطل نيطبارملا راصحو « ةيطبارملا ةوزغلا ءاينأ هيلإ تمارت

 تحن نيطبارملاو نييلاتشقلا نيب تبشنو . سراف فالآ ةرشع هماوق شيج ىف

 دقفو ءرئاسخم نيقيرفلا نم لك اهبف ىنم : ةديدع كراعم « ةروصحما ةنيدملا راوسأ

 مهنكلو « ليتق ةئاعبس ةينارصنلاو ةيبرعلا نيتياورلا لاوقأل ًاقفو نويلاتشقلا

 الا ارح ف وحبا نأ دعب «راصحلا ابدعت تارا نايتاعا

 « هينطاوم ةرصنل لبقأ اًميح سيناهرابلأ نإ ةيبرعلا ةياورلا لوقتو . 2"2ةليقتثلا
 ل رثأ ليلك دامو ٠ هام ىلع رج مي 917 تاب رف ملا فز: كاسو

 ىداو ةقطنم ىف ىلدزم اه ماق ىرخأ ةوزغ ربخ انيلع صقت مث « ًارفاظ ةبطرق ىلإ

 رارفلا ىلإ أحل « هلاتقل ىلد زم راس اميح « سيسرغ دنزلا » امحاص نأو « ةراجحلا
 ةياورلا اهلإ رشت مل ةوزغ ىهو ©"0هتعتمأو هلاقثأ رئاسو هتلحم ىلع ىلدزم ىوتحاو

 ةنس لاوش ىف قوت ىلدزم ربمألا نأ كلذ ىلع ةيبرعلا ةياورلا ديزتو . ةينارصنلا

 ماق ةوزغ ءانثأ كلذو « ةلطيلط ةلطيلط راصحل ىلاثلا ماعلا ف ىنعأ (م 1116 ) ه

 تنتقل ةبطرق قيرط ىف عقاولا ©9ةيناطسم نصح نم ةبرقم ىلع نيياتشقلا دض

 ىلدزم نب دمحم هدلو ةيلوتب رمأف « نيفشات نب ىلع نيملسملا ريمأ ىلإ هتافو أبنب

 ةيالو ىف دمحم ثكم ملو . ةطانرغ ىلع هللا دبع هدلو ةيلوتبو « ةبطرق ىلع هناكم

 )١( ىلدزم نيريمألا ةدايقب تناك ةلمملا نإ «ءافتكالا » باتك ىف سويدركلا نبا لوقيو «

 ةحول ركذلا فلاسلا خيراتلا ةيمداكأ طوطخم ) ركب نأ نبا ريسو. ١1568( .

 قل. اهتسعمتعي ةطللز الما. [1. م. 230. (؟ )

 .١1ه6 ص ساطرقلا ضور (؟)
 ةحول ركذلا فلاسلا لايروكسإلا طوطخم ) ةطاحإلا ىف ىريصلا نبا نع بيطحلا نبا ( ؛)

 . ( 70 ص سريبسه ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلاو ؛ ( 18+



 تاالاص

 تبرتقا ىلا ةيلاتشقلا تاوقلا دريل هركسع ىف جرخ مث « لئالق رهشأ ىوس ةبطرق

 نب دمحم هيف طقس فينع لاتق نقيرفلا نيب بشنو « ةبطرق ةيالو ىضارأ نم

 قع وبأ رمألاو « جاحلا نب دمحم ريمألا مهنم ةنوتمل ءامعز نم ريبك ددعو ىلدزم

 « سددنألا لهأو مشحلا نم ةرفاو ةلمحو «ونيساو نب ركب وبأ ريمألاو «ةيناد نبا
 هذه ربخ لصو الو . 08 1116 ههتزي ل110 ه2 4 ليس رقع لجسم ىف اكلذو

 همع نبا ةبطرق ةيالول بدنف رداب « فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ ىلإ ةبكتلا

 اهم رقتسي داك امو « لجع ىلع اهلإ مدقف « نيفشات نب ىبحي ركب ابأ ريمألا
 نب هللا دبع هب قلو « ةسايب بوص نييلاتشقلا رثآ لأ زانسو + كوك ةقيعا قس

 « ةديدج ةكرعم ىراصنلاو نيطبارملا نيب تبشنو هتاوق ىف ةطانرغ بحاص ىلدزم

 نماثلا مويلا ىف كلذو « مج ددع مس لتقو « ىرخأ ةرم نوطبارملا ابف مزه

 , مولا 1 رخاوأ ) ه 604 ةئس ةيناثلا ىدامح نم نيرشعلاو

 شويجلا ماعلا دئاقلاو « ةيليبشإ ىلاو ىنوتمللا ركب ىلأ نب ريس ربمألا ناكو

 لوألا ىدامح ىف ليلقب ىلدزم ريمألا ةافو ليبق ىوت دق اينابسا ىف ةيطبارملا
 ىلع ثبلف ةمطاف نب دمحم ةيليبشإ ةيالول هناكم نبعف « (م 1115 ) ه ه019/ ةنس

 هبش ىف نوطبارملا دقف اذكهو . (م11781) هه١١ ةنس قوت ىتح اهيالو

 . مهعلأو ةنوتمل داوق مظعأ نم نيدئاق ءركب ىنأ نب ريسو « ىلدزم ةافوب ةريزحلا

 توقرت نب دمحم نب نسحلا نب ناكتلويت نب ىدزم وهو « ىلدزم ناكدقو
 براقأ نم ناكو « ةيجاهنصلا ةبصعلاو ةينوتمللا ةلودلا ناكرأ نم ء ( توجرُثت )

 « اتبث الطب» ناك هنأب بيطحلا نبا هفصيو .توقرت ىف امهئاقتلال نيفشات نب فسوي
 ا مسسم# قارا ليمأا + دلخلا لع + تيصلا ديعب « مهلا نم ةمه-

 ©#0 هعئاقو ودعلا ف تمظعو « هتاراغ تدعبو « هفقاوم تدمحو « هرمع لاط

 ديسلا دونج ىديأ نم ةيسنلب ةئيدمل هعاجرتسا ىلدزم لامعأ مظعأ نم ناك دقو

 ناكو . (م 1١١7 ) ه 4948 ةنسى كلذو « ةلاتشق دونجو هتافو دعب رودايبككلا

 ضورو .(017 ص سريبسه - ركذلا ةفلاسلا ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا )١(
 وهو « جاحلا نب دمحم ريمألا انه زكذي نايبلا بحاص نأ رظنلا تفلي امو . ٠١١ ص ساطرقم

 ى هلتقم مضت ىرخأ ةياور كانه نأ دعب اميف « ىرثس اننأ ديب . ةبطرق ةعقوم لتق نيب ةطسقرس ىلاو
 . ىلعألا رفثلاب ىرخأ ةوزغ ىو قياسلا ماعلا

 18٠١(. ةحول ركذلا فلاسلا لايروكسإلا طوطخم ) ةطاحإلا ىف بيطخللا نبا (؟)



 ل الا#

 هتافو ليبق ةبطرق ىلو مث « فسوي مايأ ةطانرغو « ةبطرق مث ةيسنلب ىو دق
 . فسوي نب ىلع لبق نم ماوعأ ةعضبب

 دقو « اهتداقو ةنوتمل ءامعز ظعأ نم ًاضيأ ناك دقف « ركب ىلأ نب ريس امأو

 . (هؤا/9 )ةق'الزلا ةعقوم ىف ةقئافلا ةيركسعلا هتعاربو هتعاجشب صاخ عونب رهظ
 ىف ةريزحلا هبش ىلإ ثلاثلا هزاوج نيفشات نب فسوي نيملسملا ريمأ زاج املو

 دنع ضوف « ةطانرغ ىلع ءاليتسالاب فئاوطلا لود حاتتفا أدبو « ه 447 ةنس

 كلام حاتتفاب هيلإ دهعو « ريس ريمألا ىلإ سلدنألا نوئش برغملا ىلإ هتدوع

 مث ء(عه 484 ) دابع ىبب ىديأ نم ةيليبشإ ةكلم يتب .حتلاف 2 ةيسلدنألا برغلا

 رظانملاو فورظلا ىف « (ه 488 ) سطفألا ىبب ىديأ نم سويلطب ةكلمم حتتفا
 تاوزغلا رخآ تناكو . «فئاوطلا لود » انباتك ىف اهانلصف ىلا « ةعورملا ةفينعلا

 ةيوبلل ىنح ةرباي نم برغلا دعاوقل هحاتتفا ىه « ريس اهم ماق ى ىلا ةميظعلا

 . لبق نم مدقت امسح (م )111١ ه 504 ةنس

 « ةرتفلا كلت ىف ةيطبارملا تاوزغلا طاشن بابسأ نم ناك هنأ ظحالن نأ بجنو

 ىف عقوام « ةرم ريغ اهبترصاحمو ةلاتثق ةمصاع ةلطيلط ةمحاهم لع اهمادقإو
 مايقو ء(م 1 3 كزاو كود سكاسلا وستوفلا ةاقو بقع ةيئارصتلا اًييابسآ

 اهجوزو اكاروأ نيب ناطلسلا لوح ةيلهأ بورح نم ٠ شرعلا ىف اك اًروأ هتنبا

 راصنأ ةيقيّلج فارشأ نيبو اهئيبو © ةهج نم نوجارأ كلم لوألا وسنوفلأ
 ةينارصنلا ةيعافدلا ةبدملا فعضو « ىرخأ ةهج نم سيدنوعبر وسنوفلأ اهدلو

 دعب ًاصوصخو «نيملسملا ىضارأ ىف ةريبك تاوزغب مايقلا نع اهزجعو « كلذب

 ناكدقو « ةيلهألا كراعملا هذه ئدحإ ىف ريبكلا ةلاتشق دئاق سيناهرابلأ عرصم

 ةينارصنلا اينابسا ةداق مظعأ نم « هنواعمو رودايبكلا ديسلا ليمز ,يشلادئاقلا اذه

 . رصعلا اذه ىف

 هب دج

 نأ فرعن نحنو . كلذك سلدنألا قرش ىطبارملا وزغلا ةجوم تلمشو
 ةطسق رس ىلع !ولوتسا دق « ةيسنلب ىلاو جاحلا نب دمحم هللادبعىأ ةدايقب نيطبارملا

 هانلصف نأ قبس اهسح (م 1٠١ ) ه 0٠08 ةنس رخاوأ ىف دوه ىنب ىديأ نم

 يلع هدلو ىصوأ دق نيفشات نب فسوي ناكو . ةطسقرس ةكلمم خيرات ىف لبق نم
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 الئاح مهكلم ىف مهكرتي نأو « ةطسقرس كولم دوه ىنب نداهم نأب « هاصوأ اهف

 ةطسقرس فورظ عم قفتت « ةئطف ةسايس هذه تناكو . ىراصنلا نيبو هنيب
 قيرط ىف تراس ثداوحلا نكلو . ةينارصنلا كلاملا نيب ىلعألا رغثلا ىف اهعقومو

 بقلملا دوه نب نيعتسملا نب ب كاملا دبع مهكلم عم ةطسقرس لهأ فلتخاو ؛ رخآ

 اوبتكو . ةاودلا حلاصم ىف مهيلغتو « ىراصنلا ناضحأ ىف هئامترال « ةلودلا داعب

 قلت نأ دعب ىلع ناكو . مهدالب كالتمال هنوعدي فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ ىلإ

 نأ دعبو + ةطسقرسلهأ تابغرل ًاقفو « ةلودلا دامع علخ بوجوب ءاهقفلا ىوتف

 ىلع ىبي نأ دارأ دق  لاهشلا وحن ةيسنلب نم لعفلاب ةيطبارملا دونحلا تفحز

 ىمناو.« هتمبس ثداوحلا نكلو « ةلودلا دامع ةعارضل ةباجتسا دوه ىنب ةساير

 ةدعقلا ىذ نم رشاعلا مويلا ىف كلذو « ةطسقرس ىلع ءاليتسالاب نوطبارملا

 رقتساو ريهشلا « ةيرفعحلا ١ رصق جاحلا نبا لخدو (م 111١١ هينوي ) ه ه0 ةنس

 ىلإ هلاومأو هلهأىفةطسق رس رداغ دق« نيطبا رملامدقمم رعشاهيحقل ودلادامع ناكو .هيف

 «ةطسقرسةكلمتهننا اذكهو . ( نولش ) نولاخ رهن ىلع عقاولا « عينملا ةطور نصح

 . ىلعألا رغثلا بلق ىلإ « كلذب نيطبارملا ناطلس دتماو ء دوه ىب كلم ىهتناو

 دريو هتياح اهطوحم وهو « ماوعأ ةعضب ةطسقرس ىلع ايلاو جاحلا نبا ثبلو

 وزغب موفر ؛ « لامشلاو برغلاو قرشلا نم اه نيطيحما « " ىرراضتلا عاطأ اهنع
 وسنوفلأ فحز (م 1111 )ه 604 ةنس ىفو . رخآآل نآ نم اهف ثيعلاو مهضارأ

 كلملا دبع ةلودلا دامع هعمو ةطسقرس وحن « 220( براحنلا ) نوجارأ كلم لوألا

 « هتعفادمل هتاوق ف جاحلا نب دمحم جرخو 3 اهنم بيرق حبصأ ىتح نيعتسملا نبا

 الف « ةشئاع نب دمحم اهلاو اهدوقي لجع ىلع ةيسرم نم ةيطبارملا دنحلا تمدقو

 « ًائيح ةيطبارملا ركاسعلا هتدراطو « هجاردأ دترا « نطبارملا قوفتوسنوفلأ ىأر

 ىلع ةدايقب مهنم ةوق تراسو . هيضارأ ىف ةبرخملا مهتاوزغ ىلع نوطبارملا رمتساو

 نب كلملا دبع نوصح ضعب ترصاحو : بيرام بوص ىنوتمللا طافتك نبا
 نم ةدجن هتنواعل تمدقو « وسنوفلأ هيماحو هفيلحم كلملا دبع ثاغتساف « دوه

 كاملا دبع رسأ ىف قبو « طافنك نبا مهدئاق رسأو نوطبارملا مزيناف ٠ ىراصتلا
 ,©«9هليبس ىلخأ مث ةدم

 ٠ ذ ريما ر وشناس» هيبا مسا ىلإ ةبسن « ريمذر نبا ٠ براحملا وسنوفلأ ةيمالسإلا ةياورلا ىمست ( ) ١
 . ( 077 ص سريبسه - زكذلا ةفلاسلا ةطوطخما قاروألا ) برغملا نايبلا ( ؟)



 ساله ل

 هتاوق ىف جاحلا نبا جرخ « ةلاتشق ىضارأل ىطبارملا وزغلا ةجوم تدتشا املو
 ةدرال ىف هيلإ مضناو ٠ (م 1١15 هيلوي ) ه 808 ةنس رفص رهش ىف ةطسق رس نع

 تقرتخاو « اقرش ةدحتملا ةيطبارملا تاوقلا تراسو . هتاوق ىف ةشئاع نب دمحم

 ىسلا نه ةميظع ريداقم ىلع ىلوتستو « اف نخثت ىهو « ةنولشرب ةرامإ ىضارأ

 . ةميظعلا ةنولشرب ةنيدم رهاظ ىلإ تلصو ىبح كلذك ترمتساو 3 مئانغلاو

 + ريبكلا قيرطلا نم دوعتل هتاوق ضعب عم ىبسلاو مئانغلا جاحللا نبا ثعب ذئدنعو

 ىلإ برقأو رصقأ وهو « ةيربلا قيرط نم ربسيل ًابرغ هتاوق ىابب زه هاو
 ف ةبهأتم ىراصنتلا نم ةفيك كاوقب قيرطلا لالخ * ئجوف هنكلو : ةطدقرس

 « ًافينع الاتق هتاوقو جاحلا نبا لتاقو « نيقيرفلا نيب لاتقلا بشنف : اهئا ىف

 اجنو : لسابلا مهدئاق - ةياورلا هذه آقفو  مهتمدقم ىفو ؛ مهمظعم طقس ىح
 ةمدقتملا ىراذع نبا ةياورل ًاقفو ء جاحلا نبا نأ ديب . هبحص نم ليلقو ةشئاع نبا
 . اهرك ذ قبس ىلا ةبطرق ةعقوم ىف ىللاتلا ماعلا ىف لتق امنإو « ةعقوملا هذه ىف لتي مل
 اهرثأ ىلع ةشئاع نب ادم باصأ امو . ةبكتلا هذه- ىلع نيملسملا ريمأ ملع الو
 تولفات نب مهاربا نب ركب ابأ ريمألا هتخأ جوز هرهص نيع « لوهذلا نم
 وزغل ريسلاب هرمأو « ةطسقرسو ةشوطرطو ةيسناب ىلع آيلاو ًاضيأ « ةيسرم ىلاو
 وهو « ةنواشرب ىلإ الامش راسو « هتاوق رئاس تولفات نبا عمجف . ىراصنلا

 هاري عي رفط اهراتمج لموالاز .لهريتالنرلا كيينقو داثاب ايعارأ ىف فف

 تبشنو « ةنوبرأو ةنولشرب تاوق ىف ريجنرب نومار اهربمأ هئاقل ىلإ جرخ ىح
 وحن نوملسملا رسخو « ىراصنلا نم ريثك اهف لتق ةفينع كراعم نيةيرفلا نيب
 . 9مبضارأ بوص كلذ دعب نوطبارملا دتراو « ليتق ةئاعبس

 ناكو « اهداوقو ةنوتمل ءامعز رباكأ نم جاحلا نب دمحم هللا دبع وبأ ناكو

 وأ توقرت ىلإ هبسن عجري ذإ « نيفشات نب فسويل ةنيتملا ةبارقلا ةلصب ل |صتي

 ةضيرفلا ءادأب هوبأ ماق ذإ 0 جاحلا نباب فرعو « ىطبارملا لهاعلا دج توجرت

 ةنس ىف نيفشات نب فسوي عم ةريزحلا هبش ىلإ ربع ذم « ةيادبلا ذنم رهظ دقو
 دي نم ةبطرقل هحاتتفا نيحالوأ « ةزرابلا ةيركسعلا هلامعأو هتردقم ءه 4

 م. عمهعممب ةطلفز م. 29-20. : ًاضيأ عجارو « ١٠و ٠١ 4ص ساطرقلا ا
 ةنوتمل ءارغأ نم اولتق نم نمض جاحلا نبا لتقمب لوقت ىلا ىراذع نبا ةياور ىلع انيتأ نأ قبس دقو اذه
 .هاو.4 ةنس ىف ةبطرق ةعقوم ىف



 ماج

 « فسوي نب ىلع ىلوت املو . ةعقوم ريغ ىف « نييلاتشقلل هتبراحم ىف مث «دابع نبا

 « لئالق ربشأ ىوس بصنملا اذه ىف ثكم# مل هنكلو ٠ برغملل آيلاو الوأ هنيع

 راس ةيسنلب نمو . ه 601 ةنس ىف ع سلدنألا قرشو ةيسنلب ةيالول هبدن مث

 < دوه ضظذ2000 للا ل

 دقن امسح اهل ًايلاو رقتساو

 « ذئموي فسوي نب ىلع نيماسملا رمأ اهققح ىلا لالا رطسأ نم كاكر

 نأ قيسالعو . ئراصنلا ةازغلا ىديأ نم اهذاقتتساو ةيقرشلا رئازجلل هدادرّتسا

 « اهاوحأو ةيقرشلا رئازحلا رابخأ نع « ةيناد ةكلمم نع انمالك دنع « انثدحت

 « اه 45نا ةنسا ىف دوع نب ردتقملا دب أ ةيئاد ةكلمم تطقاس اًييح هنأ كيكو

 « اهكح ىلع ناك « ةلودلا قفوم دهاجم نب ىلع ةساير كلذب تبتناو « ( م75١1
 « ذئدنع هلالقتسا نلعأ ىضترملا نأ فيكو « ىضترملا هللا دبع « ( رئازحلا ىأ )

 ىف رئازحلا مكح ىف هفلخ « ه 486 ةنس ىف ىضترملا فوت املو . اهلكحم دبتساو

 بقلتو « ةيافكو مزحم اهمنوئش طبضف « ناملس نب رشبم وه هنايتف صخأ نم
 هبش ثداو> نع لزعع وهو « ةليوط ةرتف اهلكح ىلع رمتساو « ةلودلا رصانب
 دعاوق ىلع اعابت ىلوتشت « كلذ لالخ ةيطبارملا شويحلا تناكو . ةريزحلا

 كلذ دعب تلوتسا مث « ه 44ه ةنس ىف ةيسنلب ىلع تاوتساف « ةيقرشلا سلدنألا

 نم مغرلاب ركفي مل ًارشبم نأ ديب . (ه 501 ) ىلعألا رغثلا دعاوقو ةطسقرس ىلع

 ىوضني نأ « ةيقرشلا اينابسا روغث ىف هنم ةبرقم ىلع ةيطبارملا شويحلا دوجو
 « رئازحلا مكحهلالقتسا ىلعرمتساو ءمهعم فلحلا دقعب وأ « نيطبارملا ءاول تحت
 ىرتكلا ةينارصنلا ةوزغلا اهنمهد ىدح

 ةصق « فئاوطلا لود و انباتك نم « ةيناد ةكلمم رابخأ ىف انلصف نأ قبس دقو

 نيملسملا ةراحبلا تاراغ ترثك امل هنأ فيكو « ةيقرشلا رئازجلل ىنارصنلا وزغلا

 « ةبابإل ةينولطق *ىطاوشو « ةيقرشلاو ةيلامثلا ةيلاطبإلا *ىطاوشلا ىلع
 رئازحلا حاتتفال افلح ةنولشرب ةرامإو « ةونجو ( هشيب ) ةزبب اتيروهمح تدقع

 هم وزغلا لوطسأ ةونج هايم نم جرخ ( م1114 )ه 504 ةنس لئاوأ فو
 ضرفو « اسنرفو ةنولشرب نم ىرخأ ةيرحم تادحو هعمو « ةنيفس ةئامئالث وحن

 نوملسملا ىساقو « ًامراص ًاكحم ًاراصح رئازحلا ةمصاع ةقرويم ةنيدم ىلع ةازغلا

 لئاوأ ) 508 ةنس رخاوأ ىو « ماع ءاهز رمتسا ىذلا راصحلا نم الاوهأ



 تما ارد

 + ةنيدنأارصق اولتحاو « اهولخدو ةقرويم راوسأ ةازغلا محتقا ( م1116 ةنس

 تناكو « ةميظع ةلمح اهناكس نم اولتقو « ًايبسو آبمنو التق « اهئاحنأ ىف اوثاعو
 1 .ةعووم

 مو رئازحلا ىف ثداوحلا روطت نوبقري نوطبارملا ناك ؛ كلذ لالخ ىو

 ما اوش ةياهلل ةبسنلاب اهعقوم ةيمهأو ؛ رئازحلا ةيمهأ نع لفاغب نيملسملا رمأ نكي
 رمأ ىلإ هئرصب ” كب كثب : روع فراصتلا ىفاساللو : ةيقرشلا سلدنألا

 + نايلس عيبرلا وبأ دئاقلا هفلخ لواحو « راصحلا لالخ ىوت هنكلو « نيملسملا

 رم خيرم نكلو + ىراصتلا هرسأف « ةدجنلا بلط ىف ىعسيل ةريزحلا ر رداغي نأ
 « نوميم نب هللا دبع وبأ دئاقلا وه ءىرج راحن دي ىلع نيملسملا رمأ ىلإ لصو

 . هب اقاحىراصنلا عطتسي ملو مالظلاحنج تحضن هتنيفسب راصحلا قرم نأ عاطتسا

 داجنإل ثعبف : ةمخضلا ةيرحبلا هتابهأ ذئدنع متأ دق « نيملسملا رمأ ناكو

 نفسا تعلقأو: ةنيفس ةئامالث وحن هماوق ًامخض الوطسأ اهذاقنتساو رئازحلا
 شاترفت نبا ىطبارملا رحبلا ربمأ ةدايقب رئازحلا بوص ةعرسب ةيطبارملا

 ىمالسإلا لوطسألا اذه مدقع مهاافلحو نويزيبلا ملع املو . (شاطرفات )وأ

 + ىبسلاو مئانغلابن ,لقثم ةقرويم اورداغ «هتعفادم ىف مل لمأال نأ اوكردأو « مخحضلا

 + اهلهأ ظعم اولتقو اهوقرحأو « اهعوبر 4-1 امتاورث اوفصتسا نأ دعب
 61115 )ه ه9 ةنسرخاوأ ىف ةريزحلا ىلإ مهرث رثأ ىف ةيطبارملا نفسلا تلصوو

 . اهناكس نم نروافلا الإ داعو « اهريمعت ى اوعرشو نوطبارملا اهلتحاو

 ىلإ ةيجان ةينارصنلا نفسلا تفرصنا امل هنأ كلذ ىلع ةيمالسإلا ةياورلا ديزتو

 بوص نفس عبرأ اهنم تلمحف « ةيلاعلا جاومألاو فصاوعلا اهتمهد : اهناطوأ
 نم نكمتو « ةدحاو اهنم تقرغ ىبح « دادسلا وبأ دئاقلا اهدراطف « ةيناد رغ

 , ألا ثالثلا رسأ 2

 كلذبو « ىنوتمللا ركب ىأ نب روناو وه رئازجلل ًايلاو نيملسملا ريمأ نيعو
 تلخدو : ئركلا ةيطبارملا ةيروطا ريمإلا نم ًاءزج ةيق رشلا رئازحلا تحضأ

 رئازحلا هبعلت ريطخخ رود ىأ « دعب ايف ىرئسو . 0 ناب اسوم
 ماكح ةيناغونب اهءاول لمح ىلا « ةريرملا « ةيطبارملا » ةروثال زكر ٠غ

 )١( ةحول ركذلا فلاسلا خيراتلا ةيميداكأ طوطخم ) ءافتكالا باتك ف سوبدركلا نبا ١58ب(.



 يا# اضم

 برغملا ف اهكلم ةئيروو « ةيطبارملا ةلودلا ةرهاق ةيدحوملا ةلودلا دض « رئازحلا
 , ©سلدنألاو

 هج #

 قيمع ةلالدلا ريبك ثداح ةبطرق ىف عقو (م 11١9 ) ه ه8 ةنس ةيادب ىف

 «نيدلا مولع ءايحإ » باتك قارحإ وه « ةرهاظلا هتيمهأ مدع نم مغرلاب « رثألا

 ماع لوأ ىف هعقو ثداحلا اذه نإ ناطقلا نبا لوقيو « ىلازغلا دماح ىنأ مامإلل

 ةريزحلا هبش ىلإ فسوي نب ىلع روبع ليبق عقو هنأ كلذ ىنعمو « « ةئامسمحو ةثالث

 ىلع هدهع رخاوأ ىف « نيفشات نب فسوي نيملسملا ريمأ ناكو . لئالق عيباسأب

 مكاظع ى « قرشملا ءاهقف ديمع هرابتعاب هيتفتسي ناكو « ىلازغلا مامإلاب ةبيط ةلص

 ىلازغلا ناكو ؛ ©”فئاوطلا كولم علخ ةلأسم ىف هاتفتسا هنأ كلذ نمو « رومألا

 برغلا ىلإ ريسي نأ مزتعا هنإ لبق ىتح « مالسإلل هترصنو فسوي ردقي هبناج نم

 « (ه 9٠0١ ةنس )ف سوي ةافوب ملع « ةيردنكسإلا ىلإ لصو اهيح هنكلو « هايؤرل

 مسني ىلع ناكو . ىلع هدلو دهع ىف ترئغترومألا نكلو . «2هتلحر نع لدعف

 ءاهقفلاذوفن دتشاف « مهرواشمو ءاهقفلا راثيإ ىلإ ليمبو ء دهزلاو عرولا نم عونب

 ًاريغص « رومألا نم رمأ ىف عطقي ال حبصأ ىتح « هدهع ف سلدنألاو برغملاب

 اورطيس ىح« مذوفن دتشاو « مهتاكم تلع اذكهو مهمأرب الإ ًاريبك وأ ناك

 ةبطرق ىضاق « نيملسملا ريمأ ىدل ًاذوفن مهدشأ نم ناكو . ةلودلا ىلع دعب ايف

 « مهيانعي عورفلا ملع نرثي ذئدنع ءاهقفلا ناكو . نيدْمَح نب دمحم هللا دبعوبأ

 ناكو . نيددلا لوصأ وأ « لوصألاملع نولمب.و :تالماعملاو ؛تادابعلا ملع وهو

 بتك تلصو ايف . © عورفلا ملع ىف عرب نم الإ نيملسملا ريمأ ىدل ىظح ال

 )١( نيطبارملا دي ىلع اهذاقنتساو ةيقرشلا رئازجلل ىراصنلا وزغ رابخأ ىف عجاري «
 ص + ج نودلخ نبا ١58 ص ساطرقلا ضورو ء ٠١١ « ةريزج ةفص,) راطعملا ضورلاو

 ص ( سلدناأل ١88 «< ص « فئاوطلا لود » بناتك عجارو ٠١١-٠١4 ةيلاتشقلا عجارملا نمو :

 ىلع هم ممم رب عسعماعو : 8مدوسعزو ظلوئمرأعم لع له 2ههتمدعأفم !كامصتلم عم اقف

  1١03 - 85لواوو 8دلعومعو (هدولصو 1888) م

 ط.رب الالعو : 145 8عربعو 1ةلاهور م. 41 : كلذكو

 ٠ 3407 ص بيطخلا نبال مالعألا لامعأو ء )88و ١80 ص + ج ربعلا ىف نودلخ نبا 220

 . 799 ص فئاوطلا لود ناتك مجارو

 م ٠١5 صررانيد نبال سنوتو ةيقيرفإ رابخأ ىف سنؤملاو « 4مم صا جناكلخ نبا ()
 .43و 48 ص بجعملا ىف ىثكارملا (؛)



 ةجالا# بع

 تئرقو « « ءايحإلا » باتك اهتمدقم ىفو « سلدنألاو برغملا ىلإ ىلازغلا مامإلا
 ىف تدرو ىلا لئاسملا نم ًاريثك اوركنأو ؛ نوطبارملا ءاهقفلا طخح « اهنف ام عاذو

 نم 0©2نيدمح نب | مماقلاوبأ ناكو ؛ نيدلل ةفلاخم اهنأ اومعزو «٠ ءايحإلا » باتك

 عفرو . « ءايحإلا )باتك أرق نم « ريفكتب لاق هنأ ىبح كلذ ىن ةغلابم ءاهقتفلا دش
 بوجو ىلع اوعمجأو 2 قسري نب لع كو رمألا ةبطرق ءاهّمف هعمو نيدمح نبا

 باتكلا خسن تعمحو « مهمأرب ىلع ذخأف ؛ هقارحإو « ءايحإلا ١ باتك ةدراطم

 تعبشأ نأ دعب ىنرغلا بابلا مامأ ةبطرقب عماحلا دجسملا ةبحر ىف اهقارحإب لفتحاو
 برغملاو سلدنألا ءاحتأ رئاس ىلإ « نيملسملا ريمأ بتك تذفنو « تيزلاب اهدولج

 ى باتكلا قارحإ ىلاوتو « اهماصأ نم هخسن تعزتناو ؛« دجو اعيح هقارحإب

 مادعإلا ةبوقعب رذنأ هنإ ىبح كلذ ىف نيملسملا ربمأ ددشو « برغملا ءامنأ رئاس

 باتكل ةدراطملا هذه ترمتساو ؛ 67 هدتع دجو نم لكل لاملا ةرداصمو

 رخاوأ ىف كلذب موسرملا ددجو « نيطبارملا مايأ لاوط ىلازغلا بتك قابو ءايحإلا

 . دعي ركذن امسح (ه هال8 ةنس) فسوي نب ىلع نب نيفشات دهع

 رومأل ةعجار نكت مل « ءايحإلا باتك ىلع نيطبار ملا ءاهقفلا ةلمح نأ ةقيقحلاو

 ىلإ ءىش لك لبق عجرت تناك لب « ءىش ى نيدلا فلاخم هنألوأ ةديقعلاب قلعتت

 مهالداجم فقو مهلهجي هيونتلاو « عورفلا ءالع ىلع ةعذال ةلح نم هيف درو ام

 «لوصألا ماع نولهجت مهنوكو ؛ « نيناجم» مهنأب ملال تضوو: ةيححطسلا

 , ؟9هردق مظعو هتيمصأب ىلا زغلا هوني ىذلا

 2 «مظعلا باتكلا» اذه قارحإب اوماقنيذلا ةلهحلا ءالؤه ىلع ناطقلا نبا لمعو

 انيلإ لقني مث « مهتفأش لاصئتساو « مهكلم لاوزل ايس ناك هقارحإ نإ انل لوقيو

 ىلازغلا فوقوو « قرشملاب ىلازغلا مامإلا ةقلح ىف ترموت نبا ىدهملا دوجو ةصق

 )١( ةبطرق ةئيدم دعب اميف رئاثلا نيد+ نب دمحأ رفعج وبأ ىضاقلا وخأ وه .

 نبا هلقنو + ( ١ ١ ةحول ركذلا فلاسلا طوطخما ) «نايحلا ظن » ىف ناطقلا نبا (؟)
 بجعملاو ؛ 75 ص ةيشوملا للغاو + (75 ص سريبسه - ةطوطخغلا تاروألا ) برذملا نايبلا ىف
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 رييسالوج ةمالعلا ةمدقم عجارو + ١٠ا/و ٠١5 ص سنوتو ةيقيرذإ رابخأ ىف سنؤملا (؟)
 ةلمطدسعف ذذه 1؟هسسعا كا له 756ه!هعذع : م ترموت نب دمحم م باتكل (ةيسنرفلا

 لع ائلذاذس قكدمع ١غ ةامعطوعط هب ال عرمع ةزغعاع م. 35 26



 ه-سم١-

 « هوقزم امك مهكلم هللا قزمب نأ » هئاعدو « ةبطرقب هباتك قارحإ نم مت ام ىلع هنم

 ىلع مالكلا دنع « دعب امف ىرن فوس اننأ ديب . « هوقرحأ امك مهتوعد بهذي نأو

 تاضقانتملا نم اهم طيحن امو « ةصقلا هذه نالطب « هروهظو ترموت نبا ةأشن

 . ةينمزلاو ةيقطنملا
 مس © لل

 نيملسملا ريمأ ريع ىح ةيقرشلا رئازجلل نيطبارملا داد رتسا ىلع ليلق ضم ملو

 رخاوأ ىف كلذو « هسولج ذنم ةثلاثلا ةرملل سلدنألا ىلإ رحبلا فسوي نب ىلع

 0 او اللا مرا

 . ىناثلا زاوحلا ىف عقوام وحن ىلع « داهحلاو روبعلل لضفملا لصفلا وهو
 دعارو طقوس وقس عب « د 616ةسوقو دق دبل نع أ سارا ضو

 ف حضاو فيرحت وهو 0 نيملسملا ريمأل ىناثلا زاوح ا وه هنأو 2 ىلعألا رغثلا

 «ب نرتقا امو : زاوحلا اذه نع ةيمالسإلا ةياورلا انيلإ مدقتالو . فصولاو خيراتلا

 « امهالك بيطحلا نباو ةيش ةيشوملا للحلا بحاص ىتتكيو « ةيفاشليصافت ثداوحلا نم

 ئراذع نباو ساطرقلا ضور بحاص نكلو . ةرباع تاللك ىف هيلإ ةراشإلاب
 سلدنألا ىلإ زاج ايلع نأ « ىلوألا ةياورلا ىو . لصافتلا ضعب هنع انل نامدقي

 ةعوطتملاونيطبارملا نم ةريفغ عومح هعم تزاجو « اهنوئش حالصإو داهحلا مسرب
 بوص هتاوق ىف راس هنأو « ربرللا لئابق رئاسو ةدماصملاو ةتانزو ترعلا قم

 لاوحأ ىلع اهنم فقوو « هيلع مالسلل دوفولا هتتأف اهجراخ ق ركسعو ةبطرق

 (دحللا ) دشر نب ديلولا ابأ ىضاقلا لزع نأ « ذئدنع هتافرصت نم ناكو « دالبلا

 نأ ىرن فوس نكلو . 229 نيدمح نبا مساقلا ابأ هناكم ىلوو « ةبطرق ءاضق نع

 ًايلع نإ « انل لوقي هنإف ىراذع نبا امأ . ةقحال ةبسانم ىف عقو دق فرصتلا اذه

 «ةيسلدنألاو ةيودعلا ركاسعلا هبت قحل كانهو « ةيليبشإ ةئيدم ىلإ هروبع دنع دصق

 ةعوطتملا عومج كلذكو « ةبطرق نم نيدهاحم او ءاهقفلاو ءايلعلا دوفو هيلإ تدصقو

 ىف راس هنأ ىف صلختيف زاوحلا اذه ىف ىلع تاوزخب قلعتي ام امأو . ةطانرغ نم

 «ةيرينس ساطرقلا ضور امهمسيو ) ةيرمُدُدق ازغو « لاغتربلا ىضارأ وحن هتاوق

 برغملا نايبلاو « 147 ص مالعألا لابعأ ىف بيطخلا نباو ء 5١ ص ةيشوملا لللا )١(

 . (ا/4 ص سريبسه - ركذلا ةفلاسلا ةطوطخنا قاروألا )

 . ٠١5 ص ساطرقلا ضور (؟)



 هما ء

 عطتست ملو « ًايبسو التقو ًابيرخت ءاحنألا كلت ىف نثأو « ( ةيروملق ىراذع نباو
 تاذ ةيعافد لامعأ ةيأب موقت نأ ٠ ذئموي لاغترملا ةكلم اسيربت ةكلملا تاوق

 ىلع هنأو « ةعينملا لقاعملاب اومصتعاو « ناكم لك ىف ىراصنلا همامأ رفو « نأش

 ةياورلا لاوقأ نم دافتسيو . ©2726 ىصحت ال شويجب كرشلا دالب خود » مومعلا
 اهلخد : اهرصاح نأ دعبو « ةيرملق زاوحأ ىلإ هتاوقب لصو ًايلع نأ ةينارصنلا

 ةنس رفص ١18 موي قفاوي وهو « م111١ ةنس هينوي 1 موي ىف كلذو « ةونع

 « اموي نيرشع رمتسا ةيرملق راصح نإ ىراذع نبا انل لوقيو . 299
 ربع دق ًايلع نأ انركذ اذإف « مرحملا نم 18 قفاوملا هينوي ٠ ىف أدب هنأ كلذ نغم

 خيراوتلا ىف ةمن ودبت هنإف ٠ ىراذع نبا ةياورل ًاقفو «مرحما رخاوأ ىف سلدنألا ىلإ
 نأ وأ : مرحا لئاوأ ىف عقو دق ىلع روب نوكب نأ دبالف نذإو . ةحضاو ةرغث
 ةياورلا هددحت ىذلا خيراتلا دعب ٠ نيطبارملا ىديأ ىف تطمتس دق ةيرملق نوكت

 ىهو : عيباسأ ةعضب هتوزغو ىلع ريسمل حسفي ام وهو « هوحنوأ رهشب « ةينارصنلا
 . ةوزغلا هذه لثم هقرغتست نأ نكمب ام لقأ

 اهحاتتفا بقع اهنع فرصنا دقف « ةدم ةيأل ةيرملقب ظفتحم مل ًايلع نأ رهاظلاو
 ةبوعصو « ىلانلا ةيرملق عقوم كلذ رسفيو . ىراذع نبا لوقي اهسح ةيليبشإ ىلإ
 . بوص لك نم ىراصنلا اب طيح ةقطنم ىف اهب ظافتحالا

 هللا دبع دئاقلا تقولا سفن ىف اهم ماق ةوزغ أبن ةيمالسإلا ةياورلا انل ركذتو
 نم هدوع ربخ انركذ نأ قيس ىذلا وهو - سطفألا نب روصنمو ؛ ةمطاف نبا

 « ىراصنلا ضرأ ىف -نيملسملا ريمأ ةيامح ىلإ هئاجتلاو ةيليبشإ ىلإ ىراصنلا ىضارأ
 , ©9ةريثكلا مئانغلاو ىبسلاب نيلقثم ةيليبشإ ىلإ ابنم اداع ةوزغ ىهو

 ت3 د

 هترضاح « سلدنألا نم هدوع بقع «' فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ ىضقو

 ع (ما191 ةنس عيبر)ه 8 ةنس لئاوأ ىفو « ماوعأ ةعبرأ ءاهز « شكارم

 ةدومصمو ةنانزو ةجاهنص نم مظع شيج ىف ئرخأ ةرم ةريزحلا هبش ىلإ ريع
 هذه هتغلب ام قباس روبع ةيأ ىف غلبت مل هدوشح نأ ليقو :ربرعلا لئابق نم اهربغو

 . 5+ ص ةيشوملا للا (1)
 عي كموعرو : ممعم رب طلق. لع اهو قاسم ةدالعقر م. 26 (؟)

 . ( 08 ص سريبسه ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا ( + )

 5م 1



 -سمملاآ-

 دقو . نيملسملا رمأل عبارلا زاوحلا وه اذه ناكو . ةبهألاو ةماخضلا نم ةرملا

 هشويج ىلع نحنا ىلاوت نم هغلب امل زئها ًايلع نإ ليقف هثعاوب ىف ةياورلا تفلتخا

 « سلدنألالإ ربعف « ةقحاس ةمب زهنم ةدنتك ىف اهءاصأ امل ةصاخو ؛ةريزخلا هبش ىف

 ؛290ةيطبا رمال ةويحلا ةعمس ديطوتىلع لمعلاو . رومألا حالصإو ؛ فقوملا كرادتل

 مايقوهو : ةياور نمرثكأ هددرت ىذلا وهو : رطخأو و مهأ ثعاب ةمث ناك هنأ ديب

 نأى ثداحلا ةيشوملا لاحلا بحاص انل صخليو . ةبطرق ىف نيطبارملا دض ةروثلا

 هنيب ثدحف : ةداور نب ىبحب ابأ رمألا ةبطرق ىلع ىلو دق ناك نيملسملا ريمأ

 ن« امم ناك نم نيبو مهيب تثدحو « هيلع اوراثف مهافت ءوسو روفن اهلهأ نيبو
 تدتشاو « نطبارملا رودو « ىلاولا رصق ةماعلا بنو . ةريبك ةنتف نيطبارملا

 « مهل 4ةنسف هنإ : اهفلوقيىرخأ ةياور انيلإ مدقيىراذعنبا نكلو .©0لاحلا
 «ةيبرحلا تالآلاو قيناحما ءايحإب ةيسلدنألا دالبلا ىلإ نيملسملا ريمأ رمأ ذفن »

 ريس نب ىادجأ ابب ىرلاو اه ةبرجتلا ةدهاشمل جرخ : ةظاترغأب صتخملا هنم لك الف

 خيسري زافأو» ةححمتلا مارق ءريفتلا مما كائع يازتق ٠ ةنعآلا بحاص نوتمللا

 تجرهمو :« فيفللا ضفناو « هتقول ىضَتف هلتقم ىف ًايبص باصأف هدب ىف ناك

 م لال لمأو + ةروا تتكشف « ةيدلا نب مدل لو ىضرتس . دل

 لماع ةيناث جرخف « رحنلا ديع ءاج دقو « ةبطرقب اهنم *ئشنأ ام لكك املو .

 روضح عمجمب « قاطي ال ىذلا ظعألا داوسلا لبقأ دقو : ةبرجتلا ةدهاشمل ةدلإلا

 « محازتلاو عفادتلا رثكف ؛ قهاشو بدح لك نم «قعانو رعاذلكروضحو « ديعلا

 مهسأب ىتلاف « ىبرغلا ضيرلا فيفل لبقأو محازتلا مهيب رثكف مشحلا مهدو

 هيلع رمدقلا محتقاو « اوبلغف همدخو همشغ ةعفادملا هبحاص مارو ٠ رصقلا ىلع

 نب ديلولا وبأ ىذاقلا بكرو « هسفنب ًاراف وه جرخو هيف ام عيمج [ بهتنا ]و

 , 299, ةلفسلا عمقو : ةماعلا عدرف : ءاهقفلا مالعأ ىف دشر

 عون نءو « وأ ليصافت ةروثلا هذه نع رثألا نبا انيلإ مدقي ًاريخأو
 « نيج فتم سانلا جرخ « (5 ةنسنم ) ىحضألا موي ناك امل هنإ لوقيف «صاخخ

 « سانلا امتاغأف تثاغتساف . اهكسمأو ةأرما ىلإ هدي ركب ىنأ ديبع نم دبع دف

 )١( ص ساطرقلا ضور 1٠١5.

 . #5 ص ةيشوملا للخلا (؟١)

 - ( نييورقلا ةبكم ىف فلؤملا اهب رثعلا ةطوطخما قاروألا ) برغملا نايبلا ىف ىراذع نبا ( م )



 معزا

 ليلا لخد ىتح مهنيب لاتقلا بشنو ةميظع ةنتف ةبطرق لهأو ديبعلا نيب عقوف
 اوحرتقاو « نايعألاو ءاهقفلا هيلإ عمتجاو ركب فأ ريمألا ىلاولا ىلإ ريخلا لصوو

 كلذ ركنأف « ةنتفلا اوراثأ نيذلا ديبعلا نم ادحاو لتقي نأ لاحلل ”ةئدبت هيلع

 هلاتقل عمتجاف « ددعلاو ء حالسلا رهظأو لاتقل دعتسا ىل ىلاتلا مويلا ىفو . بضغو
 « هورصاحف رصقلاب نصحتف « هومزهو « ءاهقفلاو نايعألا ةماعزب ةبطرق لهأ

 « ملاومأ اوبمنو «٠ نيطبارملا رود اوقرحأو رصقلا اوبهتق ٠ ةقشم دعب مهتما نقال

 , ©90ةروص حبقأ ىلع ةبطرق نم مهوجرخأو

 ةردابملا ىلع هتلمحو : نيملسملا ريأ تمهأ ىل ملا ةيبط رقتلا ةنتفلا ليصافت ىه كلت
 ,اهمينت ىف لمحت تناك « ةرهاسنا ثداوحلا هذه نأ ديب . سلدنألا ىلإ روبعلا لإ

 « رباع بغش ثداح ًاقلعتم عقاولا : ىف رمألا نكي ملف ىدم دعبأو رطخأ لماوع

 قبس دقو . ىطبارملا ع دض ةينلع ةروف لوأ ناكو : ًاروذج قمعأ ناك هنكلو
 قفرلا نم ريثكب مستت 3 نكت مل مكحلا ىف نيطبارملا تيلاسأ نأ ,لإ انرشأ' نأ

 نوال حنو .ةنماو لا, ١ مستت سكعلاب تناك اهنأو « ةسايكلاو

 ماظن ةحوتفملا دالبلا ىف اوئشني نأ « نرق عبر وحن ذنم ع سلدنألا ىلع اوبلغ ذم

 « قمرلل ىركسلا كل طخ ف لاعت ٠ مهمايأ ىف سلدنألا تيقبف ء مكحلا ًايندم

 رخآ ًاببس « دئاقعلاو راكفألا ىلع مهرجحو ٠ ىنيدلا نيطبارملا تمزت تناكو

 ةنوككملا ةيطبارملا تايماحلا تناكو . نيركفملاو ءالقعلا ىدل رمذتلا باسأ نم

 عومج تناكو « ءافجو لاعتو فلصب بعشلا عومج لماعت « ربربلا طالخأ نم

 ناكام ىلإ اذهو . ةظيفحلاو تقملا نيعب اهملإ رظنتو : اهبلع دقحت اناج نم بعشلا

 « هتايرحو هلالقتسا دقفل قيمع ىسفن ملأ نم ةماع ةفصب ىسلدنألا بعشلا هب رعشي

 اوهننا مث ء اهذاقنإ مساب سلدنألا ىلإ اوريع نيذلا ددحلا ةداسلا كئلوأ لظ ىف

 3 ىديدحلا مهرين اهلع اوضرف نأب

 مث نمو . ةيسفنلا ةروثلا هذهل ةيداملا رداوبلا ىلوأ ىوس ةبطرق ةروث كت ملو
 « فتوملا ةحلاعمل سلدنألا ىلإ مودقلاب ردابو « اهمتروطخ نيملسملا ريمأ ردق دف
 ةروفلا هذه بقأوع نم هسجوت نع مني ام ةمخضلا ةيركسعلا هتادادعتسا ف ناكو

 . ىرخألا دعاوقلا ضعب ىف اهادص تدجو اعر ىلا

 )١( يب ريثألا نبا ٠١ صا 1907.
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 ةنس رخآلا عيبر رهش ىف ةبطرق رهاظ ىلإ هدوشح فسوي نب ىلع لصوو
 تقلغأف ٠ ةدشب جايشلا دسخم نأ ىوني وهو : (م ١١17١ ةنس هيلوي) ههه

 < مهءاهقف اوتفتساو « ميسفنأ نع عافدلل اهلهأ دعتساو « امماوبأ هنود ةبطرق

 رعألا نأ اهنم ن ربتو « نيملسملا ريمأ ىلع ثدح اهف قئاقحلا تضرع ىنم هنأب اوتفأف

 ءامدلاو و ةرفلا نع ًاعافد سكعلاب ناك امنإو « ةبطرق لهأ نم ًاتاودع نكي مل

 . نيدسفملا حصنل عمتساو . هفقوم ىلعنيملسملا ريمأرصأ نإف : لاومألاو

 ل ربثألا نبا انل لوقيو . ©©9مرحلاو سفنلا نع ًاعافد لاتقلا

 ا ما هنو ةبطرق راصح همدقم دنع رداب « نيملسملا ريمأ

 اوعسو:# عييبو,ةنبي ءارقعلا رفسلا لخد . مهلاتق ةدش ىأر 1 هنآودع هلامو ةعرجو همد.

 ولطلب قسلسملا نأ عرذت امنإو : لاتق ةمث نكي ملهنأ ودبي هنأ ىلع .©0دلصلا ىف“ 8

 . اهنايعأو ةبطرق هوجو هيلإ ددرت ىتح : ةرّف ةتيدملا مامأ ماقأو : ريصلاو

 (دحلا) دشر نب ديلولا ابأ ىضاقلا م عدتسا نيملسملا رمأ نإ ىراذع نبا انل لوقيو

 ءازتنالاو ةروثلا رمأى ةليوط ثيداحأ مهنيب ترجو . ةنيدملا ءاهتفو ةبطرق ىضاق

 نيملسملا ريمأ ةبطرق نايعأ رّتكذو : هباهتاو ىلاولا رصق 5 ماحتقاو ؛ ةسايرلا ىلع

 .مهنم ءاسأ ندع زواجتي نأو : ةبطرق لهأ نم نسحأ ن نملبقي نأ ىف « هيبأ ةيصوب
 . رمآلا ظعي لعجف . نيملسملا ريمأ باكر ىف ةيليبشإ ىضاق دواد نب دمحم ناكو

 ىخاقلا عقادو . لالضو نايصعو ءارثجا هنإ لوقيو : هتعانش ريوصت ىن غلابيو

 اصع اومشي مل مهنأ نيبو « ةنيدملا لهأ فقوم نع ىرخأ ةهج نم دشر نبا

 و ياما وب نأ ىلاول لا بجاو نم ناك هنأو « ةعاط اوذبن الو

 و + موصح لع ةردق ان نمل دشز نبا لاقف « مهم اونكمتف نيعلتبملا ريمأ

 0 تبناو , مهلع حفصلا رمأي كلذ دعب مث ؛ رمآلا بحاص مهرصح

 ىضتراو ؛ نيطبارملا نم ببن امع ضيوعتلاب ةبطرق لهأ موقي نأ ىلع قافتالاب
 هفرصف « هتاحاضيإو دشر نبا فقومل بضغ هنكلو : قافتالا اذه نيملسملا رسأ

 هللادبع ريمألا فرصب كلذك رمأو «نيدمَح نب مساقلا ابأ هناكم ىلوو :ءاضقلا نع

 « ممت رهاطلا ىنأ ريمألا هيخأ ىلإ ةطانرغ رظن دنسأو « ةطانرغ نع رمغنيت نبا

 ىو ةطانرغ ىلع ًايلاو ممت ثبلو + روضحلا ىلإ هثحتساف « سافب ذئمؤي ناكو

 )١( ص ةيشوملا لللا 587 .

 .ا1وا ص ٠١ ج ريثألا نبا (؟)
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 « فسوي نب ىلع نب ركب ىنأ ريمألا ناكم ةيليبشإل ًايلاو كلذ دعب نبع مث « نيماع
 , ©0و ه٠ ةنس ىف هتافو ىتح ابلاو ثبلف

 ةجعرزم ءابنأ هتفاو ذإ : سلدنألاب اليوط ةرملا هذه فسوي نب ىلع ثكم ملو

 « ىصقألا سوسلا دالبب ىدهملا ترّموت نب دمحم مايق نع « شكارم نم
 , ©0ءرمأ لاحفتساو

 تقبس ىلاو فلؤملا اب رثع ىلا « ةطوطخمنا قاروألا نم ) برغملا نايبلا ىف ىراذع نبا )١(
 م. هنولعم: زطنفز م. 287 8238 : كلذكو ٠١5 ص ساطرقلا ضورو « ( اهلإ ةراشإلا

 2104 « 54 ص ةيشوملا لللا (؟١)


