
 ثايلللصفلا
 ةطسقرس طوقس

 ىراصنلا كولملا نم اهئارمأ قوم . اهعقوم صاوخو ةطسقرس

 اهؤافلحو نوجا

 لوح ةيمالسإلا تاياورلا فالتخ
 قدز» نب هللا دبع .

 مدقم . ىكدزم نبا

 ةطسقرس ىضاق اههجو ىلا هل

 « ةطسقرس ملست . ملستلا اذه طورشو « ةنيدملا ملت لع قافتإلا.ةئدهلا بلط ىلإ ةطسقرس لهأ رارطضا
 نيملسملا اهلهأ ةرجه . ةينارصن ةنيدم ىلإ اهليوحتو

 ريس . ثداوحلا هذهب فسوي نب ىلع ماها . بويأ ةعلقو ةنوسرط ىلع براحملا ونوفلأ

 . ةقورد ةملق طوقس . نيملسملا ةمزهو ةدنتك ةعقوم . نيينوجرألا ةلتاقمل ةيطبارملا

 ءاليتسا . ةطسقرس طوقس ىلع ةبترتملا راثآلا

 كلم سداسلا وسنوفلأ دي ىف ةلطيلط تطةس ذم : اماع نوثالثو ةثالث تضم

 ىلإ نيطبارملا مدقم نع تضخمت ىلا « ةفينعلا امتزبم سلدنألا تشاجو « ةلاتشق
 ةق'الزلا ىف رهابلا مهرصنل مهزارحإو : نيدلا ىف مهناوخإل ةرصن ةريزحلا هبش
 دعب ٠ ردقلا ءاش مث . سلدنألا ىف ةداس كلذ دعب مهرارقتسا مث : (ه القز

 نأ « ةينرصنلا اينابسا ىضارأ ىف ةوزغو ةعقوم ربغ ىف ةيطبارملا شويحلا تعمل نأ
 « ةميظعلا اهدعاوق نم ةديدج ةدعاق دقفب : ىرخأ ةرم ةيسلدنألا ةمألا عجفت
 . ىلعألا رغنلا ةدعاق ةطسقرس ىه

 0هعودم ةسودك:4 ىنامورلا اهمسانمىبرعلا اهمتا قتشا دقو  ةطسقرستناك

 رغنلا ىف « ةيلحملا ةسايرلاو ةيبزعلا رسألا ةماعز « ةرامإلا دهع ذنم لثمت

 ىف الوأ «ىرجحلا سماخلا نرقلا لالخ ةمئاق ةماعزلا هذه ترمتساو : ىلعألا

 ادح نيطبارملا مدقم عضو ىتح « دوه ىبب مهئافلخ ىف مث ؛ نييبيجتلا مشاه ىب
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 ىلا دعاوقلا رخآ « لبق نم مدقت اهسح ةطسقرس تناكو : فئاوطلا لود ةايحل

 .(م١111) ه ه0 ةنس رخاوأ ىف كلذو ٠ مهمديأ قف تطقس

 رتيحانلا نه صاخلا ةطسقرس عقوم هب زاتع اه ىلإ لبق نم انرشأ دقو

 ةلسقرس دعب ناك دقف + ةيجيتا رتسإلا ةيحانلا ن .ه امأف . ةيموقلاو ةيجيتا ريسإلا

 ةفضلا ىلع نيصحلا اهعقومو . ةيسيئرلا 6 . سلدنألا ةطسوم نع

 ىلع اهم نيزتنملا نواعت . ةيلاعلا اهراوسأ ةعانمو : ( ةربإ )وربيإ رمل ىرسبلا
 ئرخأ يح نم .تناكو .. لبا مهالقتسا ديطوتو ٠ ةيز رملا ةموكحلا ىدحت
 ةيحانلا نم امأو . ى راب بث راو نيملسملا ىضار رأ نبب ًايعيبط ًازجاح اهلعجت

 ةرامإ نيب  ةينارصنلا كلاملا نيب ةملسملا ةطسقرس ةكلمم عوقو نإف « ةيموقلا

 ةلاتشق ةكلممو « لاهشلا نم (ةرن ) رافانو نوجارأ ىتكلممو قرشلا نم ةنولشرب

 بلغي « ةصاخ ةسايس « ىراصنلا اهنا ريج وحن عبتت نأ اهلع محم ناك برغلا نم
 كلذو « ةيزجلل ءادأ ةروص ىف ًانايحأ عوضحلااو قلملاو « نداهنلاو ملسلا عباط اهبلع
 كلذ قوف ةطسقرس كولم ناكو « ءايوقألا نيعماطلا ناربحلا كئلوأ رش نمأت ىح
 ةداق ًانايحأ ءالؤه نمو « ةقزترملا ىراصتلا نم ًاريثك مهشوبج ف ق نومدختسي

 عم فلاحتلا ىلع نودمتعي اوناك ًانايحأو « رودايبككلا ديسلا لثم نوزرم

 اهفورظو اهعقومب لمحت ةطسقرس ةكلمم تناك اذكهو . ىراصنلا كولملا
 . ةملسملا تارامإلا قاب نع ةلزع هبش ىف اهلعجت ء ةسايس عابتا ىلع « ةصاخلا

 اهيحو « ةينابسإلا ةريزحلا هيش ىلإ نوطبارملا مدق اهيح « « اهنأش اذه ناك دقو

 . ةيقرشلا مث « ىطسولا سلدنألا دعاوق ىلع ًاعابت ىلوتست مهشويج تأدب
 ء ه ه٠ ةنس رخاوأ ىف « انمدق امسح ةطسقرس ةئيدم نوطبارملا لخدو

 ىتلا ةيسلدنألا دعاوقلا رخآآ تناكو « اهلهأ خيرصل ةباجتسا ء (م١11)
 . اهلع اولوتسا

 ىف ةطسقرس هلتحت ىذلا « قيقدلا زكرملا اذب- ىلوألا ةعاسلا ذنم نوطبارملا رعشو

 مهّتمهم ةحادفب اورعشو « ةبثوتملا ةينارصنلا تارامإلا نم كرتعملا اذه بلق
 نم ةطسقرس ةكلمم ةراج ةيوقلا نوجارأ ةكلمم تناكو . اهم ظافتحالاو اهتيامح ىف

 « نوشتنوم لثم ةماحلا ةيلاهشلا اهدعاوق ضعب اهنم عزتتت نأ تعاطتسا دق لاهشلا
 ةليطت ىوس « اهدعاوق نم ةطسقرسل قبي لو « رتشبربو « ةقشوو « ةرائملاو
 ةشوطرط طسوتملا رحبلا ىلع اهرغثو « ةعارفإو ةدرالو



 دما

 ةنس فيص ىنف . ًاعم نوجارأو ةلاتشق عاطأل ًافده ةطسق رس ةنيدم تناكو

 ىلع هئاليتسا رثأ ىل لع ةااتشق كلم سداسلا وسنوفلأ اهرصاح (ه ؛/8)م مه

 ءابنألا هتفاو انيح الإ اهنع' راصحلا عفري ملو ؛ اهلع ءاليتسالا الواح : ةلطيلط

 قبلو : هتاوق رئاس عمجيل لجع ىلع اهرداغف : ةريزحلا هبش ىلإ نيطبارملا مدقع

 نيعتسلا ىأر املو . (م85١1 ربوتكأ ) 4/4 بجر ربش ىف ةقاالزلا ىف هتمبزه
 نءىأرو : هتكامم ىلع ىراصالا ظفض دادتشا : ذكموي ةطسقرس كلم دوه نبا

 رغثلا نم ابمارتقاو + سلدنألا قرش ىلإ ةيطبارأا شويحلا بايسنا ىرخأ ةهج

 رمأ ىلإ ثعبف «مهئاول تحتىوضني نأو « نيطبا رملا نمبرقتي نأ مزّتعإ « ىلعألا

 كرت نأ ىري 1 ناكو « نيتيلاوتم نترافس نيفشات نب فسوي نيداسملا

 «هتافو ليبق ًايلع هدلو ىصوأ اذبمو « ىراصتلاو نيطبارملا نيب ًازجاح « ةطسق رس

 فقابو ةطسق رس ىلع نيطبارملا ء ءاليتساب تبتناو دعب ايف تروطت ثداوحلا نكاو

 ىلعألا رغثلا دعاوق

 ب 3 د

 لوأ جاحلا نب دممم هدئاق ةرمإ تحت ةطسقرس ىف نوطبارملا رقتسا امل

 رطحلا بارئقاب رذنت « ىلعألا رغثلا ثداوح تناك « نيينوتمللا نم ابنالو

 وريإ رم ةفض ىلع (ه484 ) م٠ 1 ةئنم ذنه اوأشنأ دق ىراصنلا ناكو : مهادلا

 هوذتاو : اهنم طقف خسارف ةعبرأ دبق ىلع عقي « ًايوق تصح ةطسقرس ىلاهش ىرسيلا

 كالم لوألا وسنوفلأ ناكو « رخآل نآ نه اهقاهرإو « اهيلع طغضلل ةدعاق

 ةياورلا فق «ريمذر نبا » ىمسملاو « 81 82211260 برام اب بتاملا نوجارأ

 تناكو « اهنع نيعفادملا روغ ريسو ؛ ةطسقرس ةحاهمل صرفلا بقري « ةيبرعلا
 اهن» ةبيرقلا تيرامات ةعلق تلتحأو « ةدرال رهاظ ىتح ًاقرش تلصو دق هتاوق
 .مالللال ةنس ىف كلذو

 - ه 905 ) ىلاتلا ماعلا ىف وسنوفلأ اهلإ راس « ةطسقرس نوطبارملا لتحا املو

 دمحم و جاحلا نبا ةدايقب ةيطبارملا تاوقلا اهنع هتدرف « اهتحاهم لواحو م

 هنيب تبشن ىلا برحلاب ًائيح كلذ دعب وسنوفلأ لغش مث . ةيسرم ىلاو ةشئاع نبا

 كلت « ىرخأ ةهج نم « نوطبارملا ريناو + ةلاتفق.ةكلت اك زول كوز وز

 اورصاحو « ةنولشرب ةرامإ ىضارأ ىن ةبرخلا تاوزغلا ضعبب اوماقف « ةصرفلا
 نم هتدوع نيح جاحلا نبا لتق املو . لبق نم كلذ انلصف ايسح هتاذ مظعلا رغنا



 وفا حب

 نبركب وبأ ريمألا ةطسقرس ةيالو ىف هفلخ ء (م 1114 -08) ةوزغلا كلت

 هطسوي نب ىل ع نيملسملا ريمأ مع نباوهو « ةيسرم ىل لا رتش اكول نب ضارب

 نم رمألا اذه ناك دقو . نيماع ءاهز اهنيالو ىف ثبلف - هتخأ جوز - هرهصو

 «لئاضفلا نادي» ىف ًاروهظو « ةعاجشو ًادوجوم رك «ةيطبارملاةلودلا ءارمأ ةريخ

 رزوتساو « كولملا طالبك امخف اطالب ةطسق رسب ريصقلا هدهع لالخ ماقأ دقو

 ةخذاب ةايح ضاخو : ةّجاب نباب فورعملا غئاصلا نب ركب ابأ ربشلا فوسليفلا

 * كلذو ء بارشلاو تاذللا ىف كمبهناو « ءامدنلاو ءابدألا هلوح نمو « ةمخف

 .ةرطخ تالاّمحاو ةجرح فورظ نم ذئموي ةطسقرس هزو تناك امم ,غرلاب هلك
 ةطور نصح ىلإ ؛ ه١٠5 ةئس ىف راس هنأ ٠ ىراذع نبال ةراشإ نم ودبي هنأ ديب

 ىرخأ ةراشإ نهودبيو ؛ دوه نب ةلودلا داع ابو ةجرب كلذكازغ هنأو ؛ هازغو

 كراعم ضعب : ىراصتلا عم ةرتفلا كلت لالخ ضاخ دق هنأ : بيطخلا نبال
 نأ ىرخأ ةهج نم ودبيو . ., ةيطبارملا تاوقلا ىلع قوفتلا امف مل ناك ؛ ةيعافد

 ىنوت مث .©9ةقهرملا تاوزغلا هذه علطضي ناك ىذلا وه ؛ نوجارأ كلم وسنوفلأ

 لصتا املو . © رخخآ لوق ىلع ؛ أه 01١ ةنس ىف وأ ه 5٠١ ةنس ركب وبأ ربمألا

 +« فسوي نب ىلع نيملسملا ربم أ ىخأ « فسوي نب مهاربإ قاحسإ ىنأ ريمألاب هتافو أبن

 طبضو ٠ اهنوكش ىف رظنف ةطسقرس ىلإ ريسلاب رداب « ةيسرم ىلاو ذئموي وهو
 ووو دبل جار امو اهاوحأ

 رطخلا اهف حال ىلا « ةبيصعلا ةنوآلا كلت ىف نبعي مل هنأ رظنلا تفلي امل هنإو

 ناكلقو ًاصوصخ فوتملا اهلاو روفلا ىلع فلخم ديدج لاو : ةطسقرس ىلإ لع [مهاد
 (ما1107١1/-ه11) تاذلاب ةرئفلا كلت ىف ًادوجوم فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ

 نب ىلع نأ وه كلذ نم بجعأو . الإ ثلاثلا هزاوج بقع ٠ ةريزحلا هبش ىف

 قى رطخلا نطاوم ىلإ « هعم ةرياغلا ةرارحلا هشويح هجتي نأ نمالدب 2« فسوبي

 ىلوتسي « لاغترلا ىضارأ ىف ةميقع تاوزغب علطضي نأ رئوي « ىلعألا رغثلا

 ةرهاقلا ) بيلا نبال ةطاحإلاو «( / ص سريبسه « ةطوطخلا قاروألا ) برغمل نايبلا )١(
 «ةلايصلو رشع ةنم ىف ةطسقرسب قفوتدركب بأ ريمألا ةحررت ىف لوقي ثيح 4415 سا جا (لو05
 . « هلكلكي هيلع جانأ ىنلا « مورا ةيغاطب اعرذ قاض نأ دعب

 نايبلا ىف ىراذع نبا ةيناثلاب لوقيو . ( قباسلا شمالا ) بيطحلا نبا ىلوألا ةياورلاب لوقي ( ؟)
 . ( سافب نييورقلا عماج ةبتكم ىف فلؤملا اهب رثع ىلا ةطوطخملا قاروألا ) برغملا

 . (ركذلا ةفلاسلا ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا (؟ )
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 دعب هزإف « لاحىأ ىلعو ..اهحاتتفا بقع اهكرتي مث . ةيرملأق ةنيدم ىلع اهنالخ
 نوكيل ةطانرغ ىلاو لدزم نب هللا دبع بدن ؛ لاو نود ًانيح ةطسقرس تثبل نأ
 ©1111 رخاوأ) هه١1 ةنسرخاوأ ىف ودبي اهف كلذو . ةطسقرسو ةيمنلبل ايلاو

 . ديدحلا ةطسقرس ىلاو تاكرحو ئراصنلا تاكرحن ضومغلا قيح انهو

 راصحنأ « ةيجئرفإلاو ةيبرعلا نيتياورلا ىف هيلع قفتملا نمو « هب ملسملا نم هنأ كلذ
 . م142١1ئس ويام رهشل قفاوملا ء 517 ةنسرفص ربش ىف أدب ةطسقرسل ئراصنلا

 طقف ًانوكم نككي مل رصاحملا شيحلا نأل : ةماع ةفصب ىراصنلا راصح انه لوقنو

 ىرخأ ةديدع فئاوط مهي ناك لب : نييلصألا ةطسقرس ءادعأ . نينوج ألا نم

 كلذ . ةيقيقح ةيبيلص ةلمح مامأ نطوملا اذه ىف انسفنأ دجن اننأ عقاولاو . جنرفلا نم

 ىلع طغضلا ىلاوي ٠ براحم ا وسنوفلأ نوجارأ كلم هيف ناك ىذلا تقولا ىف هنأ

 ةنس ىف ةليطت ىلع ىلوتسا هنأ ىتح ةيمامألا اهنوصح عازتنا ىف دجُيو . ةطسقرس

 هتاوعدىدص ناك : اهنم ةبيرقلا اليروم ىلإ 1118ةنس لئاوأ ف لصوو ءم07

 تناكو « هينربلا لابج نم ىرخألا ةيحانلا ىف هلمع لمعي نيملسملا دض هتاكرحو

 هاليتساب قرشلا ىف اماغ نيرشعب كلذ لبق تبننا دق « ىلوألا ةيبيلصلا برجلا
 « امارطضا ةيبيلصلا حورلا تدادزاو ( م ٠١99 ) سدقملا تيب ىلع نيبيلصلا

 نرايب لهأ جنرفلا نم ةيوق ةلخ تربع : م1111/ ةئس ىف . ايتابسا ىو اسنرف ىف

 برحلا ىف قرشملاب اكرتشا دق اناكو - ولوتناس هيخأو نرايب ىد نوتساج ةدايقب
 . ةطسقرس حاتتفا ىف نيينوجرألا عم كرتشتل « اينابسا ىلإ ٠  ىلوألا ةيبيلصلا
 « لرآ ةفقاسأ نمرمتؤم ( ةشولوت ) زولوت ةنيدمم دمع ( م1118) ىلاتلا ماعلا فو
 ىلإ ىرخأ ةيبيلص ةلمح لسرت نأ هيف ررقتو« رشببو «ةنولبنبو ءراكسالو ءشوأو
 نم ةرببك تاوق كلذ قوف تدشحو « زولوت ىد تنوكلا اهدوقي اينابسا

 نيب ناكو . قطانملا هذه ةداس ةرمإ تح ةلقروأ نمو « ةينولطق نمو « سنكشبلا
 هذه ةماخضب ةيمالسإلا ةياورلا هونتو .©0نيدلا لاجرو ةفقاسألا نم ريثك نيلتاقملا

 ىدحإ اهفصتو « اهحاتتفاو ةطسقرس راصح ىف تكرتشا ىتلا ةيجئرفلا تالمحلا
 نم هرثكأ ىصحن ال ددع ىف تلبقأ اهنأ وأ « دارح او لفلاك امأ تناك اهمأب تاياورلا

 )١( ص ساطرقلا ضور ه1٠١.

 ةلجمب رشن ١) ذاور'ه ا ةءهبرو ذاتسألا ملقب ةطسق رس حاتتفا نع لاقم كلذ ىف مجاري )١(

 مىا- ةملقلسو (1947) هو. 1. م 80-18 سلدنألا



 مها

 ©0سراف فلأ نيس اوغلب جنرفلا نأ ىرخأ ةياور ىفو . 29 ةامرلاو دنحلا نم

 لسع 77 تف

 «. جنرفلاو نيينوجرألا نم ةدحتملا ةينارصنلا شويحلا تعمتجا اذكهو
 شيحلا وه راصحلاب ادن ىذلا نأ تاياورلا ضعب قو « ةطسقرس حاتتفال تراسو

 كلذ دعب مدق براخملا وسئاوفلا نأو نرايب ىد نوتساج هدوقي ىذلا ىجنرفلا

 لهتسم ىف : ةيمالسإلا ةياورلل اقفو ةطسقرس راصح أدبو . ©0ةلاتشق نم هتاوق ىف

 خيراتلا وهو 21118 ةنس ويام 71 موي كلذ قفاويو 220ه ه17ةنس رفص ربش

 « راصحلا ثداوح بقعت ىف ضومغلا أدبي انهو . ةيحنرفلا ةياورلا هعضت ىذلا

 ةطسقرس نأب لوقلا الوأ كانهف ء ةضقانتملا تاياورلا نم ةفئاط مامأ انسفنأ دجنو
 . ًاحلص ملستلاب ٠ رهشأ ةعست ديدحتلاب مادوأ « ًاربشأ ماد راصح دعب تبتنا

 ضورلا ف ىريمحلا معنملا دبع نباو , افتكإلا » ف سوبدركلا نبا ةياور هذهو

 تاياورلا امأو . ةصقان ةياور ىرخأ ةرابعبوأ ةفيعض ةياور هذه نأ ديب .«راطعملا
 راصحلا لالخ تعقو هنأ ىف قفتت اهنإف « ةيجنرفإو ةيبرع « ةديدع ىهو ىرخألا

 تمعرأ امنإو « ًاحلص ملست م ةطسقرس نأو «:ىراصنلاون نيملسملا نيب ةديدع كراعم

 اهلهأ مزه نأ دعبو : راصحلا لاوهأ اهلهأب تخرب ذأ دعب 2 ًاماغرإ ملستلا ىلع

 . اأمع عافدلل اودصت نيذلا نوطبارملا م زهو : ةكرعم ريغ ىف

 كراعملاو ء راصحلا ثداوح نع ةفلتخم ليصافت ةيمالسإلا ةياورلا انيلإ ملقتو

 نب هللا دبع نإ : ساطرقلا ضور بحاص انل لوقيف « هب تنرتقاوأ هتقبس ىلا

 ريمذر نبا دجوف « ةطانرغ نم اهلإ راس ء هه١1 ةنس ىف ةطسقرس ىلو امل ىلدزم
 « همزه ىتح ةديدش كراعم ةدع ىف هللا دبع هعم كبتشاف « ارش اهلهأ قاذأ دق
 : + فوت مث ةطسقرس ىف رخآ اماع كلذ دعب هللا دبع ثبلو ؛ ةدلبلا نع هجرخأو

 ىصحنال مأ ىف ًاضيأ شنفلأ ىأو « اهزْنف رمذر نبا اهاتأف » ريمأ نود تيقبف

 ىلع نيملسملا ريمأب ريخلا لصتاف ؛ فوحلا دالب نم ةدرال لزنف « مورلا لئابق نم

 )١( ساطرقلا ضور ٠١5 ٠ ركذلا ةفلاسلا ةطوطخملا قاروألا نم ) برغملا نايبلاو ( .

 . 98 ص ( سلدنألا ةريزج ةفص ) راطعملا ضورلا (؟)
 . م١ ص ركذلا فلاسلا اراكال ذاتسألا لاقم ( م )

 . ( ركذلا ةفلاسلا ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا ىف ىراذع نبا ( ؛)
 نضورلاو (ب ١١4 ةحول ركذلا فلاسلا خيراتلا ةيميداكأ طوطخم ) سوبدركلا نبا (ه )

 . ة8و ه0 ص راطعملا



 تفاح

 ىلع ًايلاو ناكو « مت هيخأ ىلإ ريسملاب سلدنألا ءارمأ ىلإ بتكف . « فسوي 07
 . ممن ىلع مدقف « ةدرالو ةطسقرس ذاقنتسال هعم اوريسيل « سلدنألا قرش

 جرخف : امهركاسعب « ةبط رق بحاص نيفشات نب ىبحي وبأو ىلد زم نب هللا دبع

 نبو هنيب ناكو « ةدرال وحن دصقف « ةنوتملء ارمأ عم ةيشزلب نم فسوب نب مي

 1س لا سرس وأ مظع لاتق شنفلأ

 .©0, ةيسنلب ىلإ ممت عجرو « لجر فال آ ةرشعلاىل إءدي زيام هشويج نم اهملع دتفو

 ىف هنإ انل لوقي وهف . اقاستاو ًاحوضو رثكأ ىراذع نبا ةياور تناك امبرو
 رهاطلا ابأ ريمألا هاحخأ فسوي ن ب ىلع نيملسملا ريمأ ىو ةئامسخو ةرشع ىتثا ةنس
 « اهلإ همزحو همزع لمعأو «٠ ابيلع ودعلا قيض امل سلدنألا قرش دالب ةرمإ ًاميمهت
 توم دعي « امنع شيلا قرفتو « ةطسقرس فعض « شنوفذأ ه ىأر ل هنأ كلذو

 تابقأف : ةجن رفإلا شاجتساو اهملإ دشحلا ىف دج « مهاربإ نب ركب ىأ ١ أ ريمألا

 هذه نم رفص لهتسم ةطسقرس لتحاف ؛ ةامرو دنج مهرثك أ « ىصحتال ددع ىف

 مورلا لمحف « مهنيب برحلا تبشو « مهلإ نوملسملا جرخف (ه 011 ) ةئسلا
 اوجدزاف « ةرطنقلا ىلإ : نيغابدلاضبر ىلإ مهرثأ ىف مهو ؛ سانلا مزهتاف ؛ مهملع

 تقرتحاف « ابدلع رانلا ءاقلإب نوماسملا ردابف . ايف مهعم مورلا لصح دقو ؛ و

 تايو « ةقلاحلا تناكل ةئيدملاو ضبرلا نيب ةزجانملا الولو « اهاصقأ ىلإ ةرطنقلا
 + برحلا ترتاوتو راصحلالصتاو « ةنيدملا باوبأ اوسخو « ةحلسألا ىلعسانلا

 ءدمأ دقو « ودعلا دضاعتف « رهش فصن دعب قحلف .. نع فلت دق شنوفذأ ناكو

 ليبق وهو : ةيرفعحلاب . . . رصق ىلع اوبلغت ربشلا وحنلو ؛ دتشاو «بلك دازو
 ةطسقرس ىلع مورلا لوزن ناوأ ىلدزم نب هللا دبع ناكو « ةطسقرس نم ليم
 . « ةلطيلط ودع نع رغثلا كلذ ةياحل نايج ىلع « ركسعلاب

 ةطسقرس» ىلع ؤدعلا قيبضت ىلاوت امل هنأ « كلذ ىلع ىراذع نبا ديزيو
 فورعملا اهرصق ىلع ودعلا لوزنو « اهترطنق قيرحتو « اهلهأ ةميزهو اهراصحو
 ددم هب قحلو ابلإ شيحلا راسف « ىلدزم نب هللا دبعب ريخلا لصتا « ةيرفعحلاب

 « ةنوسرطب شيحلا قحلو ؛ ةطسقرس لهأ سوفن تيوقف « ةبطرق شيج نم

 لوقلا ىف الوأ ضقانت نم ةياورلا

 شنفلأ و ريمذر نبا نيب

 هذه ىفام ظحاليو « ٠١١ و ٠١١ ص ساطرقلا ضود )١(
 رفتلا ىف ًيئاثو « ممت ريمآلا عم لاتقلل ةيناث هلوثم مث لدزم هللا دبع تومب
 . دحاو صخش اهو « براغا ونوفلأ وه ريمذر نباو



 تاق

 «ودعلا هللا مزهف : ديعب ريغ هكردأو هعابتا ىف دجف : الع هئر راغ ودعلا دش دقو

 ةدم ذنم « اهلثم دهعي مل ةوزغلا هذه ىف بئاجع ىلدزم نب هللا دبع كب ىلع رهظأو

 ىأرف « ةطسقرس نع جنرفلا علقأو « اهم مولتو : ةليطتب لتحا مث . اهلبق ةديعب

 تناتناو + ةنطرقادباطو ةلومإلل| هوان أملإ ضبني نأ همولت دعب هللا دبع رمألا

 ةرخالا ئدامح لئاوأ ىف اهلخدف ٠ ةطسقرس ىلإ ممصو ؛ ردخملا داجنأ

 ءروكذملا هللا دبع ريمألا لتعا كلذ لالخ فو . برحلا حير اهلهأ ق قشنتسا دقو

 ىلع رغفف « ريمذر هب ملعو ريحلا ثبنا مث : امايأ هتافو مكف : بجر ىف قوتف
 هلخدف : تاقيملا غلبو ٠ تاوقألا تدفن دقو : هروز هيلع ىلأو « هف دلبلا

 ةخرئوملا ةنسلا نم مظعملا ناضمر رهش نم ثلاثلا ءاعبرألا موي ىف ةنمألاو ةدهاعملاب

 .٠ 2002ه ه١ أ

 عئاقولا ىف فالتخا نم نيتياورلا نيب دجوي امث مغرلاب هنإف : لاح ىأ ىلعو

 لبق تعقو هنأ ىلوألا : نيتماه نيتقيقح امهم صلختسن نأ اننكمم ؛ ليصافتلاو

 « ىراصنلاو نيملسملا نيب ةديدش كراعم « راضخلا لولخ نأ + ةطبقرس ناصح

 بايو دق «نيملسملا ةطسقرس ةالو رخآآ « لزم نب هللا دبع نأ وه ةيناثلاو

 ءاطرقلا نفور بحاص اس درفني :ىرخأ ةلأسم ةمئو . ابف لبأو كراعملا هذهىف

 0 ةدايقب ةطسقرس داقتتسال تراس ٠ ةكرتقملا ةيطبارملا تاوقلا نأ ىهو
 « براغلا وسنوفلأ عم ةديدش ةعقوم ىف ةدرال دنعتكبتشاو « ممت رهاطلا ىنأ
 « ةيسألب ىف هتيالو رقم ىلإ كلذ رثأ ىلع داع اهمت نأو : ةقحاس ةعزه هب تلزنأو

 : كاع لإ دوق فوم ةلاسذهو
 ني 10 يح

 وبيام 78) هه11 ةنسرفص ربش لهتسم ىف « انمدق امسح ةطسقرس راصح أدب

 سنكشبلاو : نيينوجرألاو جنرفلا نم ةفيثك تاوق اهتقوطو + (م 1114 ةنس
 ىونج اهعقوع ةيعيبطلا امئاصح نعالضف « ةطسقرس تناكو . مه ريغو نالطقلاو

 قو رن لا ديارنا ىلع عافدلا ىف دمتعت « ىرسبلا هتفض ىلع ورييإ رهن
 ىمسأا ريبشلا اهرصق ناكو « ةعينملا اهتعلق ىلعو . ىنامور لصأ ىلإ عجرت

 0 ءراوسألا جراخ عقتي « دوه نب ردتقملا رفعج ىنأ ةسسوم ىلإ ةبسن « ةيرفعح اب

 هلتحا دقف مث نمو « رهلا نم ةبرقمىلعو « اهنم ليم وحن ديق ىلع ةطسقرس ىنرغ

 . سافب نييورقلا عماج ةبتكم ىف فلؤملا اهب رثع ىلا ةطوطخملا قاروألا نم برغملا نايبلا ( ) ١



 4م

 ,ىلع ىرجت ةيلاع ةيبشخ جاربأب مهعم نورصاخملا ءاجو . مهمدقم لوأل ىراصنلا

 «تادعرلا اهقوف اوبصنيل « ةيلاعلاراوسألا ةاذاحم اهم نومحاها عيطتسي ىكل تاركب

 قيرشتعي يرو

 ىف اوكرتشا نم نرايب لهأ نم ةفئاط : اهاعتساو راصحلا تالآ ىل

 ,تالالا هذه لايغتسا قااوسرعو + نيببتلا كف

 فرشي ىذلا ناكو « 2؟2راوسألا كدل ةمخض

 ردق امم رثكأ لاطتسا هنأ رهاظلاو . ربشأ ةعبس ةطسقرس راصح رمتساو

 نوناعي « ةطسقرس لهأ هيف ناك ىذلات قولا ىف هنأ كلذ . هؤافلحو براخنا ومتوفلا

 « فيرخلا مدقم ذنم ىنارصنلا ركسعملا ناك : راوسألا لخاد راصحلا تاليو

 شيحلا ةداق ركف دقل ىح . عورملا هحبشب عوحلا هددب-و . نأوملا صن نم ىناعي

 تحت اوعضوو« هؤالمزو ةقشو فقسأ مهعجش 00 راصحلا مفر ىث ىنارصتلا

 لخاد ىف امأ . ©3تاوقألا اهنمثب نوبلحب ن نم ةدع رئاخذ مهف رصت

 ةنيدملا لهأ نأو ًاصوصخ : موي دعب ًاموي بضنت دب ١ تناكدقةف . ةطسقرس

 ناكو « راصحلا ضرف ىف ئراصنلا ربكبتل مهليصاحم ىتج نم اونكمتي مل ةروصحملا

 « ةنيدملا لوح راصحلا ماكحإل : جراخلانم نوم ةيأ اوقلتي نأ مولع ربسعلا نم

 ىنح ٠ ًائيشف ًائيش دتشت لاحلاو ًاعابت رهشألا تضمو . ربلا ةيحانو رولا ةيحان نم

 داز ثداح كلذ لالخ عقوو .©0( اعوجسانلا رثكأ ىفو + تاوقألا تينف
 «ىلد زمنب هللا دبع اهلاو ةافو وه « عافدلا ريبادت كابتراو « ةئيدملا لهأ م وجو ىف

 دحأ ةسايرلا ف و هفلخع مل هنأ رهاظلاو . 10110 سوسو ةرعألا يساع لاو ل

 . ًائيشف ًائيش وندت ةعورملا ةمئاحلا تذخأو ىضوف رمأآلا كرتق ء ةنيدملا لهأ ن

 لعاستن نأ انل قحم « ةيمالسإلا ةطسقرس ةمئاخ ن نع ثدحتن نأ لبقو انهو

 نيب تبشن لهو ؟ عئاقولاو ثداوحلا نم راصحلا لالخ ثدح ىذلا ام ٠ الوأ
 لهو « نيطبارملا ضقوم ناك اذام مث ؟ كراع لا ضعب ذئدنع ىراصتلاو يماسملا
 ؟ فورظلا ىأ ىو ؟ ةروصح ا ةنيدملا ذاتتنإ اولواح

 « عئاقولاو ثداوحلا نم راصحلا نم ةريخألا ةلحرملا هذه لالخ عقو ام امأف
 دحاو نطوم ىف اهنأ ديب . كلذ ءازإ تمصلا مزّات ةيمالسإلا تاياورلا ٍظعم نإف

 )١( ص ساطرقلا ضور 1٠١56.

 عجارملاو سلدنألا ةلجمب ركذلا فلاسلا هلاقم ىف [ تعد68 ذاتسألا (؟) 5

 نص ساطرقلا ضور (؟) 1١5.
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 ريمألا ةدايقب ًايطبارم ًاشيج نأ ىهو : ةماحلا ةقيقحلا هذه دياي ام انل ركذت

 ف لصوت سلدلالا قرقل لاو مدقت امسح ذئدنع ناك دقو  ممت رهاطلا ىأ

 نم ةبرقم ىلإ (ر يمسي ربش قفاوملا نابعش ربش فضتتم وحن ) راصحلا مايأ رخاوأ

 نامعز ممت ريمألا ىل ىلإ جرخف : اهذاقنإ ةلواحم دصقي حجري اهف كلذو « ةطسقرس

 ىئالوحلا ماصع نب مهاربإ نب قمتإ نب دوعسمنب ىلع هيقفلا امه . ةنيدملا ءامعز نم

 « ةقرورم ءاضق ًايلوتم ناكو : اهئابدأو اهظافحو ةطسقرس ءالع رباكأ نم وهو

 نب بياشلا رمغلا ىنأ رضحم اهاهأ مساب هاثدحو : لايتنم نب ديز وبأ بيطحلاو
 اهم ريمألا نكاو + قمملا رجا بوجوو . ىراصنلا تابهأ نع . نورغ

 رابألا نب دا لوي اهسح : ةطسقرس نع شويحلاب هلاقتنا ناكو « كلذ نع ن نجد

 60 ةئيدملا ىلع ءاليتسالا ىف ىراصتلا حاحن ىف ايس: ةياورلا هذه تاو

 موي ىف تعقو دق هنإ سكعلاب انل لوقت : ةينارصنلا تاياورلا ىدحإ نأ ديب

 ىوق شيجو . براحملا وسنوفلأ تاوق نبي ةفيلع ةكرعم ١١11 ةئس ريمسيد

 تحلس ىح لئالق مايأ كلذ ىلع ضمت ملو ٠ ىراصتلا رفظب تبتنا نيطبارملا نم

 . ؟9نيروصحمال ةحونمملا ةلهملا تهتنا نأ دعي كلذو : ةنيدملا

 « هدكؤتو ىلوألا ةياورلا ىف ءاج ام ديت ةماه ةطوطخم ةقيثو دجوت هنأ ىلع

 تباث ةطسقرس ىضاق اهبتك « ةيكبم لب : ةرثوم ةلاسر نع ةرابعىه ةقيثولا هذهو

 « ةرثؤم تارابعىف هيلإ نوعرضتي ممت ريمألا ىلإ اهلهأ نم ةعامحو « هللا دبع ن ا

 + اهلهأ ذاقنإو ةطسق رس داجنإل مدقتي نأ « نطولاو نيذلا مساب ةمزاح هيبأ نكلو

 ىذلا خيراتلاب ةلاسرلا هذه تلهتسا دقو : ىراصنلا مامأ هيبقع ىلع صكتني ةالأو

 ربشأ ةتسل ىنعأ : ( هه117 ) نابعش نم رشع عباسلا ءاثالثلا موي وهو « هيف تبتك

 فصي اهفو : طقف اموي رشع ةينايب ةنيدملا ملست لبقو ؛ راصحلا ءدب نم فصنو

 مدقم ىلإ ريشي مث : عوجلاو راصحلا لاوهأ نم ةطسقرس لهأ هاناع ام بتاكلا

 : هلوق ى ىرابفنلا اقل نع ةماججنإ لع .ةموليو »رك انبعب مت ريمألا

 ترشن دقو ٠ ىاالوحلا دوعسم نب ىلع هيقفلل رابألا نبا ةمحرت لالخ ةياورلا هذه تدرو )020(

 ©. هداعمعت#. نيينابسإلا نيقرشتشملا باتك ىف كلذو « ةلكتلا » مجارتل ًاقحلم ىرخأ مجارت عم

 ةلتكء قادمعو نع عءاسل ]هو رن 1عرعامذ ةعوطعم (1لهقعنل 1916) م .205)ناونعتمت 80. 4ا3عثهر د

 طوطخلا ) ىثكارملا كلملا دبع نبال ةلككتلاو ليذلا باتك ىف ًاضيأ ةحرتلا هذه سفن ىلع انرثعو
 لوألا ءزحلا ( طاب رلاب ةماعلا ةنازحلاب ظوفحنلا روصملا

 . ركذلا فلاسلا هلاقم ى ةهءهرمه ذاتسألا اهدروأ )١(



 بولد

 هذه نم ةبرقم ىلع « هاوقتب كرب هللا لصو « تلصو نأ الإ ناكامو »
 نويعلا رقأ ىتلاركاسعلا كلتب « ةرصنلا بابسأ هللا لوحم كنم لمأن نحنو « ةرضحلا

 تيوعراو : تيهتا امو تينثنا ام ناعرسف « اهتواهز سوفتلا ربو « اهذراب
 « ءاَنغ انتيلوأ اف « ءادعألا نع كيبقعىلع ًاصكان « ءاقللا نع ًابياخ «تيندأ امو
 « ءاوتلاو ًادهج لاحلا انب تهانتو « ءاودأ لب « ءاد ءادلا ىلعو « ءالب انتدز لب

 «مالسإللابو هللايف . نيدلاو ايندلا ةحيضف تأ رتجاو «نيملسملاو مالسإلا تللذأ لب
 حبقأ هزازعإ نع هراصنأ تمجحأ ذإ « ماضتهالا دشأ هامحو هموح مضتها دقل

 ةفياطو « ةليذر ةملو « ةليلق ةئف ىف وهو « هودع ءاقل نع تصكنو « ماجحإلا
 . ٠ ةليلق

 ةميخولا اهطوقس بقاوعو ةيعافدلا ةطسق رس ةيمهأ ىلإ كلذ دعب بتاكلا ريشي مث

 : هلوق ىف ةريزحلا هبش ىف نيطبارملا زكرم ىلع

 « عيضلاو راعلا اذه ام لب « عزخلاو علحلا اذه امو « عزفلاو نحلا اذه اف »

 ةطسق رس ىلع قبس نإ « ننمؤملا هللا .تاذ انناوخإو ندطبارملا رشعم اي نوبسحتأ

 ىف نودجتو « قير اهدعب نوغلبت مكنأ « رذحلاو هوركملا نم عقوتي اع « ردقلا
 مكتموسبل هللاو الك ًاقيرطوأ ةاجنلا نم اكلسم هللا اهمصع سلدنألا دالب رياس
 هللا اهسرح ةطسقرسف « ًارادف اراد اهنم مكتجرخيلو « ًارارفو ءالج اهنع رافكلا
 « هللا ءادعأل حيبتسا نإ ىذلا دلبلاو « دادسأ هدعب تقتف « قتف نإ ىذلا دسلا ىه

 « تحتف دق ةنحلا باوبأ هذه «لجألا رمألا اهسأ نآلاف « دالبو راطقأ هل تحيبتسا

 سوفنلا نيأف « راعلا الو راثلاو « ةيندلا الو ةينملاف « تعلط دق حتفلا مالعأو
 ع اهدانز نع حدقتلف « ةيطبارملا مهلا نيأو « ةيمحلاو ةفنألا نيأو « ةيبألا

 « اهداهجو هللا ءادعأ ةاقالمو « اهدابتجاو « اهدج ءاضتماو « اهدح ءاضتناب

 . « نوبلاغلا هه هللا بزح نإف

 «ةطسق رس ىلع لبقب نأ ريمألا ىلإ ةعارضلأب « هتلاسر ماتخ ىفبتاكلا هجوتيو
 : لوقيف ةثراكلا عوقو لبق رخأتي الأو

 ةزجانمنم ءاوعرالاو رخأتلاف رذع « نمؤم دنعالو « هللا دنع كعسي نلو *
 ةجحلا هب انل موقت راذتعا « لجألا رمألا اممأ اذه انباتكو . 'ءادعألاو رافكلا

 « داحلإلاو رفكلا لهأ ىلإ انايإ مكمالسإ ف « دابعلا رياس دنعو « دالبلا عيمح ىف

 نع عافدلا ىلإ كدادعإو « انترصن ىلإ كتباجأ نونقوم لب « نونمؤم نحنو
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 اقزا با

 ىديأ نم انذاقنتسا ىلإ انياعدو « انيادن ةيبلت نع رخأتت ال كنأو « انترضح
 عيمجلا جرخيل « هللا اهمصع « ةطسقرس نم ةبرقم ىلع كركسعب لبقأف . . انيادعأ

 رمألاف « نيع.ةفرط ناك اهفيكر خأتت الو « اهنم هللا همقو ودعلا ىلإ أربيو « اهنع

 « فوخملاو هوركملا عوقو لبق فيوسنلاو لطملا نع انبدعف « قهزأ لاحلاو « قيضأ

 « انلافطأو انتيبص نع نولوئسملاو « انلاومأو انيامدب هللا دنع نوبلاطملا منأف الإو

 رمألا اهمأ كذيعن لاح هذهو « انيادن ةباجإ نع مكطبثتو انيادعأ نع مكماجحإل
 نطبارملا عيمجو كثروتو « ًادحأ هلمحت مل ام راعلا نم كلمحت اهنإف « اهنع لجألا

 برو « مكنم انل رأثلا ىلو هللاف ء انترصن نع مترخأت ىمهمو . . ادبأ ىزخلا
 «ىخ ف طل انل هللا دنعو « مالسإلا رصن نم ءادعألل انمالسإب متيرب دقو « ماقتنالا

 ©0“ ىنغملا ديمحلا وهو مكنع هللا انينغيو « ىنحللا عنصلا لزني هتمحر نمو

 ودبتل هنإو « ةريسي ةرتفب ةطسقرس طوقس ليبق ةرثؤملا ةلاسرلا هذه تبتك

 آيطبارم ًاشيج نأ ىهو « اهف كشال ةقيقح « اهنم اهانلقن ىلا تارقفلا كلت نم
 ىديأ نم اهذاقنتسال اهطوقسليبق ةطسق رس ىلإ مدق «ممت وهاطلا ىلأ ريمألا داينقي

 نإ « ةينارصنلا تاياورلا ىدحإ لوقتو « اهنم ةبرقم ىلع ركسعو « ىراصنلا
 ًارتموليك رشع ةينامت دعب ىلع عقاولا ايرام اتناس نصح ىلإ لصو دق شيحلا اذه

 ةيدج ةلواحم ةيأ لذب لهو ؟ طبضلاب شيحلا اذهلعف ىذلا امزكلو©")ةطسقرس نم
 ةياورلا ءانثتسا عم هنإ ؟ ةعماح ةكرعم ىف ىراصنلا عم لوخدلاو ةطسقرس ذاقثتسال

 نيب تعقو ةفينع ةكرعم نأب لوقت ىلاو « لبق نم اهلإ انرشأ ىلا ةينارصنلا

 488 مقر لايروكسإلا طوطخم نع اهانلقن دقو . قئاثولا باب ىف اهلكأب ةلاسرلا هذه انرشن ( ) ١
 روتكدلا يدص لبق نم اهب عفتناو ةلاسرلا هذه رشن دقو اذه . ب 4١ ىلإ ! هو ةحول « ىريزفلا

 ةعماجم باد آلا ةيلك ةلحم ) « نيطبارملا رصع ىف ىسلدنألا ىلعألا رغثلا » هنأونع ثحب ىف سنوؤم نيسح

 (57١ص)) اهيلإ ديهّدلا ىف بهذ هنأ ديب . ( ١4 ةةنس ربمسيد ىناثلا ءزحلا رشع ىداحلا داحلا  ةرهاقلا
 ءاهدعب نيتروشنملا نييرخألا نيتقيثولاب ةنراقملاب امنأ ركذف « اهب ىلدت نأنكمي ال اهنأ بسحن ةحيتن ىلإ
 ةلاسرلا صن نأ نيح ىف اذه .-ًاماع رشع ىنحإب ةطسقرس طوقس دعب ىنعأ ه هم ةئس ىف تبتك دق

 نابعش ربش ىف « ليلقب اهطوقس ليبقو ةطسقرس راصح تقو تبتك اهنأب ًاعطق ىلدت ةيلاوتملا اهتارقفو
 « ميم رهاطلا نأ ٍريمألا ذثموي نيطبارملا دئاق ىلإ ةهجوم ةسئاي ةوعد اهنأ حضاولا نمو «اه ه1 ةنس
 تاوف لبق اهذاقنإو ةروصحمنا ةنيدملا داجنإل « ةطسقرس نم ةبرقم ىلع ناك دقو « هدنحي مدقتي نأب

 ميمت رهاطلا ايأ ريمألا نأ وه « هتاذ ةلاسرلا صن نع الضف ىأرلا اذه ةمص ىلع ليلد مطقأو تقولا

 1١١5(. ص ساطرقلا ضور ) ه ه7 ةنس ىف ةبطرقب قوت دق

 2ان,144 خرزملا نع القن « ركذلا فلاسلا ةرهعه:68 ذاتسآلا لاقم (؟)



 ميسي

 ودبي « كلذ رثأ ىلع ةنيدملاتملس مث « نوطبارملا امف مزه « ىراصنلاو نيطبارملا
 لذبي ملو « ماجحإلاو دومحلا مزّلا ىطبارملا شيحلا نأ « ةلاسرلا هذه ىف ءاج ام

 ةياور هديؤي ام اذهو « هباقعأ ىلع كلذ دعب دترا مث « ةنيدملا ذاقنإل ةلواحم ةيأ

 « عئاقولا ريوصت ىففالتخا عم ًاضيأ هديئي مث . الإ ةراشإلا تقبس ىلا رابألا نبا
 ةودعلا نم لصو « ةطسقرس طوقس دعب هنأ نم « ساطرقلا ضور ىف درو ام

 اهدجوف « اهذاقنتسال ىلع نيملسملا ريمأ ةثعب ء سراف فالآ ةرشع نم شنج

 . ©0ابيف هللا مكح ذفنو « ودعلا اهكلمو اهنم غرف دق

 هلا تي

 ىطبارملا شيحلا دئاق تلمح ىلا ثعاوبلا نع كلذ دعب لءاستن نأ انل قحيل هنإو
 ةبيصعلا ةنوالا هذه لثم ىف « ىبلسلا فقوملا اذه ذاختا ىلع « « اهمت رهاطلا ايأ ربمألا

 ءاقل نع ماجحإلا ىلع ىطبارملا شيحلا تلمحو « ةميظعلا ةملسملا ةنيدملا ةايح نم

 لاقي نأ نكمم هنإف « ةيركسعلا ةيحانلا نم امأف . اهذاقنإل ةسئاي ةلواحم ىف ودعلا

 ةقوفت « ىطبارملا شيحلا ىلع ةرثكلا ىف ىراصنلا قوفت ىلإ عجري دق كلذ نإ
 رباكأ نمنكي مل”ممتو . بقاوعلا ةنومأم ريغ ةكرعم ف لخدي نأ ممت ريمألا هعم ىشخ

 « هراصتنا نكي ملو « ةيريمألا هتفصب شيحلا دوقي ناك امنإو « نيطبارملا ةداقلا

 صخألاب ًاعجار ناكامنإو « ةصاخلا هتافصو هتردقم ىلإ ًاعجار شيلقأ ةعقوم ىف

 امل امهالولو « ةمطاف نب دمحمو « ةشئاع نب دمحم نيبرحما هيدئاق ةعاجش ىلإ
 نيملا كلذ ىلإ دقف دق ىطبارملا شيحلا ناكو . دادترالا رثآلو ةكرعملا ىف كبتشا

 « ةمطاف نب هللا دبعو ع لدزمو « ركب ىلأ نب ريس لاثمأ « ماظعلا هتداق مل

 نيومت زكا رم نع ًاديعب ةطسق رس عقوم نإ ًاضيأ لاقي نأ نكميو « جاحلا نب دمحمو
 مايقلا ىلع عجشي امم نكي مل « ةبطرقو ةيسرمو ةيسنلب ىف هدادمإو ىطبارملا شيلا

 . ةريطخ ةيركسع ةلواحم ةيأب
 شيحلا فقوم ريربتل نكت نكت مل « اهلاثمأو ةيركسعلا راذعألا هذه نأ ىلع

 ف هتبيه عدص كلذب هئاقتاو « فرشم ذاقنإ لمعب مايقلا نع هماجحإو « ىطبارملا

 ةيقيقحلا ثعاوبلا عجرت دق امنإو . لايجألاو خيراتلا مولو « ةريرتلا هبش ءاحنأ

 نأب نورعشي اوناك مهل أ ىلإ « ةطسقرس ذاقنإب ةرماغملا نع نيطبارملا سعاقتل
 ىلي ناك ىلعألا 0 ةةطنم  ةريزحلا هبش نم ةيئانلا ةقطنملا هذه ظافتحالا

 )١( ص ساطرقلا ضور 1١5.



 هبال روي

 نأو « رارمتساب اهب نوصبرّتي ءايوقأ ءادعأ نيب اهعوقول + ةميظع تايلوئسم مهلع

 نيطبارملا نإف مث نمو « مهمكحل ءال اولا ةريثك اهبعش حورو اهفورظب ناكت مل ةطسقرس

 . ةميظع ةيركسع تايحضت اهذاقنإ ليبس ىف اومشجتي نأب « ودبي امف اونعي مل
 لاوهأ نم تناع نأ دعب ترطضاو « اهربصمل ةطسقرس تكرت اذكهو

 نأ دعبو « نحناو بوطخلا عنشأ ٠ صرملاو نامرحلاو وحلا فصعو « راصحلا
 وسنوفلأ بطاخت نأ « ناكم ىأ نم داجنإلا قلتو « مهخيرص ةباجإ نم اهلهأ سئي

 مهنأي مل اذإف « ( اهتدم ةياورلا انل نيعت مل) ةتقاوم ةنده اهلهأ حنمم نأ (ريسذر نبا )

 ىضم مث كلذ ىلع ناقيرفلا دهاعتو « ةنيدملا هيلإ تماس « دوشنملا داجنإلا

 ,©2ملستلا ىلإ ةنيدلا ترطضاف « ةنوعم ةيأ نوروصحملا قلتي نأ نود لجألا اذه

 طورش - سوبدركلا نبا ةياور ىهو  ةديحولا ةيبرعلا ةياورلا صحلتو
 : ىلي اهف ملستلا اذه

 ' نم اه ماقملا بحأ ن نمو « (ريمذر نبا ) نوجارأ كلم ىلإ ةطسقرس ملست نأ

 ءاش ثيح ىلإ لحري نأ بحأ نمو « ةصاخ ةيزج ئدئوي نأ ىلع « كلذ هاف اهلهأ

 نوينوجرألا ) مورلا نكسي نأ ىلعو « ماتلا نامألا هلو لحر « نيملسملا دالب نم

 مورلل تلفي ريسأ لك نأ ىلعو « نيغابدلا ضير نوملسملاو « ةنيدملا ( جنرفلاو

 . هيلع هل ضارثعا الو هيلإ هكلامل ليبس الف « مالسإلا دنع لصحمو ةنيدملا نم

 رهذلا ةفض ىلع عقيو « ةفرطتملا ةطسقرس ءايحأ نم نيغابدلا ضبر ناك دقو

 ةسايس تناكو . اهركذ مدقت ىلا ىراذع نبا لاوقأ نم كلذ ودبي ايسح ء ىبما

 وه « ةحوتفملا ندملا ىف نيملسملا ناكسلا ن« ىبي نمب قلعتي اهف « ىراصنلا كولملا

 كلذ دعب نومزاي من « اهوحتوأ ةنس ةدا. ةنيدملا لخاد مهزانم ىف ءاقبلاب ملل حمسي نأ
 ناكس حنم دقو « ىحاوضلا وأ ةفرطتملا ءايحألا ىهو « ضابرألا ىلإ لاقتنالاب

 ىدم ةنيدملا لخاد مهئايحأ ىف ءاقبلاب زايتمالا اذه ةينارصنلا ةياورال ًاقفو ةطسقرس

 اذهو « ةيجراغلا ضايرألا نم هريغو « نيغابلا ضير ىلإ هدعب نولي « ماع

 . ةحوتفملا رغثلا دعاوق نم امهربغو ةشوطرطو ةليطت دوهع ىف دعب ايف عبتا ام وه
 «ةنيدملاب رقتسي ىراصنلا كلم داكام هنأ  مدقت امن سوبذركلا بأ تيقيو

 هسفنب بكر ةرخازلا مهعومح دهش امل هنأو « نيملسملا اهلهأ ةرثك اهترداغ ىبَح
 هنكلو « ىصحتال الاومأ نورافلا زربأف « مهسدل ام عيمج اوزربي نآ,هرمأو « مهلإ

 )١( ص ساطرقلا ضور 03٠١5.



 هج 1

 « نامأ ىف اوءاش ثيح ىلإ نوربسي مهكرتو « اه ظافتحالاب مهل حمس اهآر نأ دعب
 لاقثم ىوس مهنم ذخأي ملو « هلامعأ لخاد ىلإ مهعيشي نم هلاجر نم مهعم هجوو
 . ©9لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا نم دحأ لك نع دحاو

 نم 0 ابرألا موي ىف ةطسقرس مللست حيرات ةيمالسإلا ةياورلا عضتو

 عضتو 2 ا رمسيد 1١8 قفاوي وهو : ه ه117 ةنس ناصمر رهش

 لخدو . 9 ريمسيد 8 قرأ ءريمسيد ١١ مويىف خيراتلا اذه ةينارصنلا ةياورلا

 دوهعلا نيملسملا اهلهأل عطق نأ كعب + اةئيذملا هتقافلسو. قوجسرألا وستوتلا

 ماكتحإلابو «ليصفحنبا مهضاق ء ءاقبتساب هريصق ةرتف ىدم مل حمسو « ةروكذملا

 ةنس رياني نم سداسلا ذنم لوح « عاجلا ةطيقرتس ايس نكلو:. مهتعي رش ىلإ

 تيمسو « نييدران ربلا نابهرلا ىلإ براحنا وسنوفلأ اهملس ةسينك ىلإ م 8
 ةطسقرس دجسم نأىرخأ ةياور ىفو . ىمظعلا ةسينكلا ىأ 8-1 560 ويسال ةسينك

 < م 1171ةنس ربوتكأ ىف ماوعأ ةثالثب كلذ دعب الإ ةسينك ىلإ لوح مل عماجلا

 ,؟؟7ووم 5120ه ( رودابلاس ناسو» مساب تيم ةسينك ىلإ ذئدنع رح هنأو

 حنمو « ةيفقسأل زكرم اهم لعجو « نوجارأ ةكلمم ةمصاع ةطسقرس تلعجو

 نرايب ىد نوتساج تنوكلا نيعو «٠ فارشألا تازايتما ىراصنلا اهناكس
 ىراصنلا هنطقي ناكىذلا ىحلا عطقأو « وسنوفلأ لظ ىف ةحوتفملا ةئيدملل « اديس »

 قوكو « نيحتافلا دنحلا ىلع مئانغلا عيزوت ىلع فارشإلاب هيلإ دهعو « نودهاعملا
 . ©9حتفلا ىف اونواع نيذلا ناسرفلا رئاس

 نم رثكأ حتفلا ذنم نوملسملا اهمكح نأ دعب « ةطسقرس تطقس اذكهو

 < رود مظعأ « ىسلدنألا ىلعألا رغثلا خيرات ى تبعل نأ دعبو « نورق ةعبرأ
 . ةيراضحلا وأ ةيسايسلا وأ ةيركسعلا ةيحانلا نم ءاوس

 اهنايعأ ظعم اهرداغ « ىراصنلا اهلخدو « ةيمالسإلا ةرضاحلا تطقس املو

 )١( ةحول خيراتلا ةيميداكأ طوطخم ) «ءافتكألا » بانك ىف سوبدركلا نبا 1154 ( .
 ةقباسلا ةطوطحملا قاروألا ) برغملا نايبلاو « 7850 ص ءاريسلا ةلخلا ى رابألا نبا (؟)

 . ( هم8 ص ؟ ج بيطلا حفن ) ناضمر نم عبارلا ءاعبرألا موي ىف ناك هنأ ىرقملا ركذو . (ركذلا
 . ةينارصنلا تاياورلا ىلإ ريشي ثيح ركذلا فلاسلا 1.862 ذاتسألا لاقم عجار (؟)

 .ركذلا فلاسلا ةمدعق668 ذاتسألا لاقم ( ؛ )

 نيطبارملا دهع ىف سلدنألا خيرات ٠ كلذكو . 30. ةمداسعما«: ةطفز ال. الا. م. 238 (ه )

 . 4١ه ص ء« ةيثاثلا ةعبطلا « نانع هللا دبع دمحم ةمحرت « نيدحوملاو
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 دنع عقو ام وحن ىلع « مهربغو ةاضقلاو ءالعلاو ماكحلا نم  نيملسملا اهرباكأو

 لوخد دنع اهلهأ نم اهرداغ نم نإ «سوبدركلا نبا انل لوقيو . ةلطيلط طوقس
 كلم ىأر املو . هيف غلابم ددعلا اذه ودبي هنأ ديب « ًافلأ نيس غلب ىراصنلا

 « ةنيدملا نارمع راهني نأ ىشخو « دعب اهف نيملسملا نم نيرجاهملا ةرثك نوجارأ
 ونصقي:نورجاهملا' ةاكو:+ صاخ ندب الإ نيملسملا ةرجه عنع هرم سدبسأ
 . سلدنألا قرش دعاوقو « ةيسالب صخألاب

 ةمصاق ةديدج ةبرض « ةلطيلط طوقةس دعب « ةطسقرس طوقس ناكو

 « ناوجرأ ةكل# دي ىف ىلعألا رغثلا دعاوق قاب طوقسب ًاريذن ناكو « سندنألل
 مث « ةطسقرس ةكلمم امش ىف ةريغص ةعقر ىوس لغشت نرق عبر ذنم نكت مل ىلا

 تقولا سفن ىف ًاريذن ناك مث « ةيمالسإلا ةكلمملا باسح ىلع ةعرسب ومنت تذخأ
 اهدقعمةطسقرس تناك ىلا ىهو « سلدنألا قرش ىلاهش ىف ةيعافدلا ةهحلا عدصتب
 نه رشابملا ىفنارصنلا ناودعلا رطخ « ةيسنلب ةقطنم هجاوت نيحلا كلذ نمو « عينملا

 ةبيه باصأ ام هلك كلذ نم رطخأو . برغلا نم ههجاوت تناك امك « لاهشلا
 هذه تناك دقو « رايهناو عدصت نم ةبرضلا هذه ببسب ةيركسعلا نيطبازملا

 «ئيشف ايش وبخت شياقأ ذنمتذخأ مث « اهتوق جوأ ىف شيلقأم ةق”الزلا ذنم « ةبيهلا

 ف اهناكرأ نم تزه « ةيقيقح ةبرض لوأب اهاصأف ةطسقرس طوقس ءاج ىتح
 نيطبارملا دض ةينارصنلا ايناسا مرطضت ندملا كلذ نمو : ةريزحلا هبش ءاحنأ
 . سفنلاب ةقثلاو ناودعلاو ئدحتلا نم فعاضم حورب

 تما 68 هج

 نأ مزّتعا ىتح « اهنوئش ظنيو ةطسقرس ىف رقتسي براحنلا وسنوفلأ داكامو

 دق ةليطت تناكو « هلقاعمو ىلعألا رغنلا دعاوق نم ىبب ام حاتتفاب هرفظ عباتي

 « (ه811) م1111 ةئس ىف نيماع وحنب ةطسسقرس طوق ليبق هدي قف تطقن

 امم داعأو « اهلع ىلوتساو ةليطت ىنرغ بونج ةعقاولا ةنوسرط وحن هتاوق ىف راسف

 ىوتساو ةليطت بونج ى ةعقاولا“7ةجسرب ىلإ اهنم راسم* « ةمددقلا ةيفقسألا زكرم

 اهنمو « ةقطنملا كلن ىف ةعقاولا دالبلاو نوصحلا هنم ىرخأ ةدع حتتفاو « الع

 م1170 ةنسوف اهلك حوتفلا هذه تمتو ءاهربغو اليبأو نوياجمو «نلامو « نوجألأ

 8هئز8 ىه هجرب و 78582088 ةيئابسالاب نم ةنوسرط ( ) ١
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 نوجارأ نيب لصفت ىتاا انيلوم اربيس لابج وسنوفلأ ريع مث .20(ه ه١ )
 « ىلعألا رغثلا لقاعم نم ىب ام عنمأ نم تناكو بويأ ةعلق ىلع فحزو « ةلاتشقو
 رغثلا ىملسمب تلزن ىتلا « ةيلاوتملا نا هذه ءابنأ تناكو . كلذك اهلع ىلوتساف

 نيملسملا ريمأ ىلإ تلصو دق « ىراصنلا ىديأ ىف هدعاوق طوقس ىلاونو « ىلعألا

 « فسوي نب مهاربا قمسإ ىأ ريمألا هيخأ ىلإ بتكو « اهل متهاف « فسوي نب ىلع
 زيهجتب « ه ه١1ةنس ىف ةمطاف نب دمحم دئاقلا قباسلا اهلاو ةافو ذنم ةيليبشإ ىلاو

 دح عضوو « ( ريمذر نبا ) نوجارأ كلم لاتقل ريسلا ىلإ ةردابملاو « شويحلا

 مهتاوقب اوضوني نأ سلدنألاب ءاسؤرلاو ةداقلا ىلإ تقولا سفن ف بتكو « هناودعل

 ةبطرق تاوق هتفاوو « هتاوق مهاربإ دشحف . هترمإ تحن اونوكي نأو « هيخأ عم

 رمغنيت نب دمحم ريألا اهلاو ةدايقب ةطانرغ تاوقو « ةدايز نبا اهلاو ةدايقب

 نم رخأ ةعامحو « ىلع نب ناتني بوقعي ىأ ةدايقب ةيسرم تاوقو « ىوتمللا

 تاوقلا هذه ىف مهاربإ ريمألا راسو . ةعوطتملا نم ريبك ددعو « ةداقلاو ءاسورلا

 جل نب تااورا ضب قويا كنغر 33: لامشلا بوص ةرارحلا

 ةعقاولاو « ةيمهألاو ةعنملا ىف اهنفيرق ةقورد حاتتفال اهنم راصو « بويأ ةعلق

 ان رزان جامل ريمي يتاد زكي ل عمأ لورق اهمونج

 مهريسو نيطبارملا كرحتبملع اميح وسنوفلأ ناكو . ةيطبارملا شويحلا هنم تبرتقا

 ءاهز ةيمالسإلا ةياورلا لاوقأل قفو هل عمتجاو ء هتاوق رئاس مدقتسا دق ةلاتشق ىلإ

 ءاقللا عقوو . ىصحتال ةريفغ عومح مهو ةامرلاو هاشملا ريغ « سراف فلأ رشع ىنث

 ةيرقم ىلع ةدندتق وأ ةدنثك ىمست ةريغص ةدلب رهاظ ىف ىراصنلاو نيملسملا نيب

 رخآ لوق ىلعو - لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو عبارلا ف كلذو « ةقرود نم

 نيقيرفلا نيب تبشنو . ( م18١1 ةنس هيلوي وأ هينوي ) ه 015 ةنس  ىناثلا عيبر

 0 2 ةديدش ةعزه اومزهف 2 نيملسملا ىلع ؛مف ةرئادلا تناك « ةفينع ةكرعم

 ناديم ىف مهنم طقسو « مهف لتقلا رثكو رثألا نبا لوق ىلع « ةركنم ةعزه»

 هونتو « ةعوطتملا نم ًافلأ نيرشع وحن ةيمالسإلا ةياورلا لاوقأل ًآقفو « لاتقلا

 ىو « ءاهقفلاو ءالعلا نم ةعقوملا ىف دهشتسا نع صاخ عونب ةيمالسإلا ةياورلا

 لقتو . 86, 1هكسعسأ#ع : ةطنفز ال. !!1. م. 988 كلذكو ء5١1 نس ىاطرقلا نقود(
 اذهو ( م 1١80 ) 084 ةنس ىف ىراصنلا ىديأ ىف اتطقس دق ةثوسرطو هليطت نأ عسيلا نبا نع ىرقملا

 لقاعم نم اهريغو ةنوسرط طوقس نأنم ةينا رصنلا ةياورلا هديؤتو ساطرقلا ضور هركذي امل ضفانع
 . (م 117٠١ )ه هم ةنس ىف ناك ىلعألا رغتلا



 جالا

 دتراو « ةيرمأ ىضاق ءارفلا نب هللا دبع وبأو « ىدصلا ىلع وبأ ةمالعلا مهتمدقم

 تناكو . ©9ةيسنلب ىلإ ىطبارملا شيحلا لولف ىف فسوي نب مهاربإ ربمألا

 ريدج وه امجو . ةيركسعلا نيطبارملا ةبيهو « ةملسملا اينابسال ةقحاس ةديدج ةبكن
 ىذلا وه « ةعقوملا كلت ىف نيطبارملا داق ىذلا اذه مهاربإ ريمألا نأ ركذلاب
 ىف « هتمدقم ىف هيلإ هادهأو « نايقعلا دئالق » هباتك همساب ناقاخ نب حتفلا فّلأ

 , ©9ةنانر ةمخف تارابع

 « اهنم ةبرقم ىلع أشنأو « ةقورد ةعلق ىلع وسنوفلأ ىلوتسا ةعقوملا رثأ ىلعو
 نوكتل « « لايرنوم » ةعلق تيم « ةنصحم ةديدج ةّلحم « اكولخ » رهن عبانم دنع

 نوكتلو « ةيسنلبو ةيسرم قرط نم باسنت ىلا « ةيمالسإلا شويحلا دصل ًازجاح
 . نيدلا ةيالل تسسأ « ناسرفلا نم ةديدج ةينيد ةيعمحل الزئم تقولا سفن ىف

 برغملا نايبلا ف ىراذع نباو 27١ 8ص ١٠ج ريثألا نبا« ةدنتكةعقوم ثداوحف عجارت ( ) ١

 هباتك ىف رابألا نبا كلذكو . 80ص ٠١ ج بيطلا حفن ىف ىرقملاو ( ركذلا ةفلاسلا ةطوطختل قاروألا)
 نمو . (7 ص عبارلا دلحما - ةيسلدنألا ةبتكملا ) « ىفدصلا ىلع نأ ىضاقلا مامإلا باصصأ ىف مجعملا »

 رك. كمدعمو: اطاهز م. 262- 267, ةاءةسأسعمأع: 1طذ4 ز الما. 1!1. م. 239: ةيلاتشقلا مجارملا

 . 4 و# ص - ةمدقملا - نايقعلا دئالق باتك (؟)


