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 نيطب ارملا نيبو براحلا وسن وفلأ نيب عارصلا
 . ةطانرغ ىراصن .نيملسملاب عاقيإلل مهزفحت .٠ ةيمالسإلا ةموكحلا نم مهفقوم .نودهاعملا ىراصنلا

 وسنوفلا جورخ . سلدنألا وزغ ىلع هضيرحتو براحملا وسنوفلأب مهاصتا .رحلوق ىف د
 ىضارأل هقا رتخا . ةبطاشف ةيئادف رقش ةريزج ىلإ هريسم . ةيسنلب ىلإ رغثلا ىضارأ هقا رتخا . وزغلا ىلإ

 ىف ريصلا نبا فصو . ةطانرفب مهتطاحإ و ىراصنلا درل نيطبارملا بهأت . شآ ىداو 2 ىح ةيسرم
 شويملا ةقحالم . لامشلا وحن وسنوفلأ ريسم . ىنوجرألا شيجلل نيدهاعملا مامضنا . ةنيدملا لاوحأل

 بونحلا ىإوسنوفلأ ريسم . ىراصنلاو نيملسملا نيب لوسينرلا صحف ىف ةكرعملا بوشذ . هل ةيطبارملا
 وحن ههاجتا . نيملسملا نيبو هنيب ةرمتسملا تاشوانملا . شآ ىداوف ةطانرغ بوص هدوع . ةينابولش ىح

 عافدلا فعض . براحملا وسنوفلأ ةوزغ هياع لدت ام . هدالب ىلإ هدوعو هتاوق لالحنا . ةيسنلبف ةيسرم

 راوسألاو بيتعتلا . دشر نبا ىوتفل ًاقفو بيرغتلاب مهتبقاعم . نيدهاعملا ىراصتلا رطخ . سلدنألا نع

 ةيسنلب ىضازأ وزغ ىلإ براحملا وسنوفلأ ةدوع . ىلعألا رغثلاب ىنارصنلا وزنلا طاشن . سلدنألاب
 لهأل نيملسملا ريمأ باتك . ةعقوملا نع ةيطبارملا ةيمسرلا قئاثولا . ناطقلا نبا ةياور . ةعالقلا ةعقوم

 زفحت . رغثلا ىضارأ وزغ ىف نيطبارملا طاشن . اسنرفو ةلاتشق ىف برحلاب لغشي وسنوفلأ . ةيسنلب
 . ةغارفإ ةئيدم ىلع هفحز . اهيلع هؤاليتساو ةسانكم ىلع هفحز . ةيقابلا رغنلا دعاوق حاتتفال وسنوفلأ
 ةدايقب ةيطبارملا شويحلا لوصو . اهذخأ ىلع هميمصتو هغارفإل هترصاحم . ةتعئادم ىلإ نيطبارملا ةردابم

 . ىراصنلا ىلع ةقحاسلا ةمبزهلا . ةغارفإ راوسأ تحت نيقيرفلا نيب ةمساحلا ةكرعملا بوشذ . ةيناغ نبا

 . هلالخو براحملا وسنوفلأ . هراثآو ىطبارملا رصنلا ةيمهأ . هلوح لاقي امو براحملا وسنوفلأ توم
 . دوه نب ةلودلا دامع . ةطور ىف نورقتسي دوهونب . ةغارفإ رصن دعب نيطبارملا فقوم لوح تالمأت

 ضعب . ةطور ةدعاق نع هل هلوزن . ةلاتشق كلم ةياح تحت هؤاوضنا . ةلودلا فيس هدلو

 . دوه ىبب ةساير ةياج . كلذب ةصاخلا تاياورلا

 سلدنألل ىربكلا وسنوفلأ ةوزغ - ١

 ةثداح سلدنألاب تعقو ىتح « ةطسقرس طوقس ىلع ماوعأ ةعضب ضم مل

 « اهقاطن عاستا ثيح نم « ةينارصنلا تاوزغلا خيرات ىف ليثم اهل قبسي مل ناودع

 وسنوفلأ اهم ماق ىلا ىربكلا ةوزغلا كلذب ىععنو « اهل ةهجوملا لماوعلا ةروطخو
 . نيدهاعملا ىراصنلا ضيرحت ىلع ءانب « سلدنألا بلق ىف نوجارأ كلم براحملا

 ىراصنلا لاوحأ نع «فئاوطلا لود » انباتك ىف « لبق نم انثدحمن دقلو

 رصع ذنم « ةبقاعتملا ةيمالسإلا تاموكحلا لظ ىف مهتايح فورظو « نيدهاعملا

 هب عتمتت تناكام ىلإ انرشأو « فئاوطلا لود لظ ىف مث « ةفالحلاو ةرامإلا



 بس || يس

 ةياعرلا بور نم « ةيمالسإلا تاموكحلا هذه لظ ىف « نيدهاعملا فئاوط

 دعي ىلإ م ماكتحالاو « مهديلاقتو 6 مه رئاعش ةلوازعع عتملاو « حماستلاو

 مهب قحلي دمعتم طغضوأ فيح نود « ةصاللا مهقلب ثدحتلاو « مهاضقو

 زكر اوناك مهنأو «مهمالسو مهنمأب فصعت عون ىأ نم ةينيدتادراطم نودو

 نايحأ ىف نولغشيو « ةرهدزم ةمدقتم تاعمتجم « ةيمالسإلا دعاوقلا فلتخم ىف

 خيراوتلا تناك نإو « ةقثلاو ذوفنلا بصانم : ةموكحلا ىفو رصقلا ىف ةرشك

 « ةمتاق روص ىف نيدهاعملا عمت انيلإ مدقت نأ هلك كلذ عم رثؤت ةينارصنلا
 ةيمالسإلا ةموكحلا طف لم نرتاح! قاهرإلاو روحا ةيحض اوناك مهنأب معزتو

 . ىش عاضوأو روص ىف « ىندألاو ىداملا

 نم نودهاعملا ىراصنلا كئلوأ هب مستي ناكام ىلإ تقولا سفن ىف انرشأ دقو

 مهطيحت تناك امث مغرلاب « ةيمالسإلا تاموكحلل ءالولا مدعو « ةعينصلا ناركن

 « اهل ديكلا ف ًاعسو ًامئاد اورخدي مل مهمأ فيكو ؛ حماستلاو ةياعرلا بورض نم هب
 3 الع مهضيرحتو « نابسإلا ىراصنلا اهتادعأ ةلخادمو « اهمالس ىلع رمآتلاو

 ةلثمألا ديدع كلذل انبرضو « ةحناس ةصرف لك ىف اه عاقيإلا ىلع مهتواعمو
 عم رمآتلاو ؛ ردغلاو ةنايحلا لامأ نيدهاعملا ىراصنلا ىلع لجست ىثلا « ةيخمراتلا

 , "0املع ءاضقلا ىلع ةملسملا سلدنألا ءادعأ

 وسنوفلأ تاراصتنا تلاوتو ٠ ىراصنلا ىديأ ىف ةطسقرس تطقس املو

 شويحلا ىلع لذاختلا رهظو « ىلعألا رغثلا ىف نيملسملا نحم تلاوتو « براخما
 لمعت نأ عيطتست اهنأ اهل حالو « زفحتلا ف نيدهاعملا فئاوط تذخأ « ةيطبارملا
 اوعسو ام هدادمإو « ىلعألا رغثلا لهاع عم مهافتلاب ٠ سلدنألا برضل ًارمثم المع

 . نوعلاو دادمإلا بورض نم

 ىراصن «ىربكلا ةرماؤملا هذه ريبدت ىف ًاطاشن نيدهاعملا فئاوط دشأ ناكو
 < الام مهانغأو « ًاددع نيدهاعملا فئاوط ريكأ نم اوناكو « ةطانرغ ةيالو
 باب هاجت « ةطانرغ جراخ مهل تناكو « آذوفنو " ةرقو اراهدزا مرثكأو

 ءزارطلاو ةراعلا ف ةديرف « ةحماش ةميظع ةسينك « رحل وق ةيرق قيرط ف « ةرببلإ
 ىف ءاهقفلا هبطاخ « ةطانرغ ىلع نيفشات نب فسوي نيملسملا ريمأ ىلوتسا الف

 )١( موه ص وه فئاؤطلا لود » باتك نم كلذب صاخلا لصفلا مجاري -)4٠0.
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 2 مهتيغر قيةحتب رمأف ٠ نيدهاعملا لواطت نم خماشلا اهحرص هب ىلدي امل اهمده
 : م6919 ةنس ةرخآلا ىداح رخآى « ةروكذملا ةسينكلا مدهل ةطان رغ لهأ جرخو
 , ©9افصفص اعاق تدغو « اماكر لاحلا ف تربصف

 داهطضا ةروص ىف  ةسينكلا مده -ثداحلا اذه روصي نأ ىزود لواحنو
 مده لمش داهطضالا اذهنإ انل لوقيو « نيدهاعملا ىراصنلاب نوطبارملا هلزنأ ماع
 نآل ء اع نهكتي نأ عيطتسيال ىرخأ ءايشأ ًاضيأ لمشو « ةماع ةفصب سئانكلا
 انل روصي نأ لواحم هنإف مث نمو « « كلذ ءازإ تمصلا مزتلت ةيمالسإلا ةياورلا
 امل ماقتنالاو ةثاغتسإلا ةروص ىف براحنلا وسن وفلأل نيدهاعملا ىراصناا ءاعدتسا
 ىنابسإلا قرشتسلا ىنعملا اذهىف هعباتيو .©0ىضملا داهطضالا فونص نم مهب لزن
 داهطضا مهلع عقو دق ناك « ةطانرغ ةكلمم ىراصن نإ انل لوقيف « تينوميس
 تكبتناو مهسواسق دروطو « مهسئانك تمدهف « نطبارملا بصعت ءارج نم ديدش
 نوع اوبلطي نأ اومزتعا « ًاماوعأ داهطضالا اذه ىلع اوربص نأ دعبو  مهموسر
 هتاحوتفو هتوقب ةريزحلا هبش ءاحنأ ىف رهتشا دق ناكو « براخلا وسنوفلأ كلملا
 ءاعدتسالا اذه نأ ىرْس نكلو . 20( نيملسملا ديري ) نيرفاكلا دض هتاراصتناو
 اك نكي مل « رطحلا زفحتلاو دادعتسالا فونص نم هب نرتقا امو ؛ نوجارأ كلم
 ةملسملا سلدنألا برضل نودهاعملا ىراصنلا اهربد ىربك ةرماثوم ىوس « انمدق

 «سلدنألا تابنج ىف « براحما وسنوفلأ تاراصتنا ءادصأ تددرت امل هنأ كلذ
 «ةيلاوتملا مهلسرو مهتكي هيلإ اوعب « تحنس دق لمعلا ةصرف نأب نودهاعملا رعشو
 مدقت اهسح ةطانرغ تناك دقو . ةطائرغ حاتتفاو سلدنألا وزغ ىف هيلع نوحلي
 مايق ىف اهرثأ ودبي ايف ةفصلا هذه ناكو « سلدنألا ىف ىطبارملا مكحلا ةدعاق
 ىلإ نودهاعملا كئلوأ ثعبو . ةرماؤملا هذه ىف ىسيئرلا رودلاب « اه نيدهاعملا
 ةبهأ ىلع « مهلتاقم داجنأ نم آفلأ رشع ىثثا ءامسأ ىلع لمتشي امامز وسنوفلأ
 ىف هيلإ اوثعبو « ةبهألا مدق ىلع ةرئتسم ةريفغ عومح مه ريغ دجوي هنأو « هتنواعم
 ءةمحلا ليصاحماو تاورألا نم هيلع لمتشت امو « ةطانرغ فاصوأب تقولا سفن
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 « ةراعلا ةعورو « عقوملا نسح نم هب زاتمت امو «'ةريزغلا راهنألاو نويعلاو
 نوعلاب ةنورقملا ةوعدلا هذهل ناكو . سلدنألا ةمصاع اهمنوكو « نارمعلا راهدزاو

 وسنوفلأس فن ىف اهرثأ «ةدلاتلا ةيمالسإلا ةرضاحلا تافصب ءارغإلا اذهو « داجنإلاو

 فورظلا نأ ذئدنع رعشي ناكو « هعاطأ ءاكذإو « هتمه ذحش ىو « براحما

 ىلإ ليبسلا هل لبسي امم « ةدنتك ةعقوم ذنم ندطبارملا ىوق عضعضت نأو « ةدهمج
 . ةدوشنملا ةياغلا قيقحتو « سلدنألا قارتخا

 ( م18١١ ةئس ريمتبس ) ه 019 ةنس نابعش لوأ ىف ةطسقرس نم جرخف

 نم مهعابتأ عم سراف فالآ ةسخ ىليقو « فالآ ةعبرأ نم ةراتخم ةوق ىف
 نوتساج تنوكلا هعم ناكو « ًافلأ رشع ةسخ اوغلب دقو « ةامرلاو ةلاتجرلا نم

 ف نيدلا لاجر نم ددع هبكر ىو « ةطسقرس ةلمح ىف كرتشا ىذلا نرايب ىد

 رفيالأ ىلع ليجنإلاب اواو امي اوت هنو: ةةئوواطت اقع تدق
 تاوزغلا رئاس عبط ىذلا « ىيلصلا اهعباط ةلمحلل ناك اذكهو « 27مبْنم دحأ

 7 قرع هتلمحم وستوفأأ راسو . ةطسقرس راصح ذنم « ةينارصنلا تالمحلاو

 ابونج فرحنا مث « اهف ثيعيوهو « ةيمالسإلا هغارفإو ةدرال ىضارأ قرتخاو
 ىف هتمواقو « ىرقلا قرحبو عورزلا فسني وهو « ةيسنلب ةكلمم ىضارأ لخدو

 « (ناضمر ربش رخاوأ ) ءاقرو نب ردي دمحم ىنأ ةدايقب « ةيطبارم ةوق ةيسنلب
 ىلع صرح هنأل. ههجو ىف فوقولل ةيطبارملا تاوقلا عمتجت نأ بعصلا نم ناكو
 كلذ ءانثأ فو . هتاوق ىف ًاكرحتم تقولا لوط ثبلو « ةيقيقحلا هتهجو ءافخإ

 دادعإ هل تعمتجا ىتبح ء دجو يح هيلإ ماهضنالا ىلإ عرب نيدهاعملا عومح تناك

 فعضلا نطاوم هل نوفشكيو « كلاسملاو قرطلا ىلع هنولدي اوناكو « ةريفو

 ىلإ اهنم راس ةيسنلب رداغ املو . اهم رمب ىلا نوصحلاو ندملا ىف « نيملسملا ىدل
 ةليل اهلتاقو « اهمداو ىف ثاعف « ةيناد ىلإ اهنم لحر مث « ًامايأ اهلتاقف رّذقش ةريزج

 « ةلحرم ةلحرمسلدنألا قرش ًاقرتخحم هريسمى رمتساو « ةنسلا هذه نمرطفلا ديع

 لصو ىتح « ةلويروأو شلأو « ةبطاشب ًارام « هنوصحو هدعاوق رئاس الزانمو

 . امايأ فقوت ثيح « ةناشريف « ةروصنملاف « ةربب ىلإ اهنم زاتجا مث « ةيسرم ىلإ
 فعضو اهعقوم ةلوبسل « اهحاتتفاو اهتلزانم لواحو « ةطسب ةئيدم ىلإ راس مث

 نايبلا فىراذع نبا ذخأيو . لوألا ريدقتلاب ذخأي ىذلا وهو . 77 ص ةيشوملا للخلا )١(
 .٠ ( م ص سريبسه -ركذلا ةفلاسلا ةطوطخملا قاروألا ) ىناثلا ريدقتلاب برغملا
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 ةبيرقلا رصقلا ةيرقب لزنو « ش 1 ىداو ىلإ اهرداغف « عجني مل هنكلو « اهتانيصحت

 رهش لئاوأ ىف كلذو « ًامايأ اهلتاقيو « ش3 ىداو اهنم لزاني ذخأو « اهنم
 لني مل هنكلو « ربش ءاهز هتلواحم ىف رمتساو « ةروكذملا ةنسلا نم ةدعقلا ىذ

 . ًابرأم اهنم
 ىطانرغ خرؤم لاوقأ ىف ةئيرحلا ةوزغلا هذه ةيقبل ًاقيقد ًافصو دجن انهو

 هباتكف اهخرؤمو ةيطبارملا ةلودلا بتاكى ريصلا نبا ركب وبأ وه « ًابيرقت رصاعم
 فسألا عم لصي مل فلم وهو « « ةيطبارملا ةلودلا رابخأ ىف ةيلحلا راونألا »

 لثم « نيقحاللا نيخرؤملا ضعب دي ىلع « ةريسي روذش ىوس هنم قلتن ملو « انيلإ
 . ©0ةيشوملا للحخلا بحاصو « بيطحلا نباو « ىراذع نبا

 «ةطانرغ نم هتاوقب براحملا وسنوفلأ برقا امل هنإ « ىريصلا نبا انل لوقي

 اهريمأ "هو « مه ريبدت حضتفاف « هئاعدتساب ةطانرغب نودهاعملا ىراصنلا ىجانت
 ناكو « ةازغلا ةلحم ىلإ بوص لك نم نودهاعملا للستو « كلذ هايعأف « مهاقتعاب

 وه امك هتدعاقو « ممت رهاطلا وبأ ريمألا ذئموي سلدنألا نوتش ىلع فرغشملا
 شيب ىلع نيملسملا ريمأ هوخأ هدمأو « هتاوق رئاس دشحف « ةطانرغب فورعم

 هروبعو « ةودعلا ىف هدادعإب رمأ دق « ريمذر نبا ناودعب عم اميح ناكو « ريفو
 تطاحأو« ةيليبشإو ةيسرم تاوق هيلإ تمضناو « ةعرسلا هجو ىلع سلدنألا ىلإ

 ىف ةنيدملا تراصو « ةرئادلاكت راص :ىبح « ةطان رغب ةرارحلا ةيطبارملا شويحلا

 ىداو ىبرغ ةمحد ةيرقب لزنو « شآ ىداو نم وسنوفلأ كرحتو . ةطقنلاك اهطسو
 سانلا ىلصو « ةطانرغب قلقلا دتشاف « ةطانرغ نيبو اهنيب ةفاسملا فصتنم ىف شآ

 لاح ئراذع نبا فصيو . حالسلاب اودعتساو « رحنلا ديع موي فوحلا ةالص
 « ةدراولاو ةلباسلا تعطقناو . . ةئينم عئالطلا تءاجو » : هلوق ىف ةطانرغ

 فموي نب دمحم نبىيحي » وه لاقف ؛ ةطاحإلا ىف ىريصلا نبال بيطملا نبا انل مجرت )١(
 ةغالبلا ىف هدحو جيسن ناك « ةطانرغ لهأ نم « ىريصلا نياب فرعيو ركب ابأ ىنكي ىراصنألا

 مساقلا وبأ لاق . ريكلاو ةغللاب ةفرعملاو بدألا نم لقلاو خيراتلا بولسأ ىف زيربتلاو ةلازحلاو

 ءارعشلاو نيديجملا باتكلا نمو « خيراتلاو ةغللاو ةيبرعلاو بدألاب ةفرعملا لهأ نم « ( ىحالملا )

 خيرات ىف فلأو . نسح من هيف هلو « نيقشات دمم نأ ريمألا نع ةطاف رغب بتك . ني رثكملا نيعوبطملا
 « ةئامسحخو نيثالث ةئس ىلإ بئاجعلا هنمضو ةيطبارملا ةلودلا رابخأ ىف ةيلحلا راونألا » هامس ًاباتك سلدنألا

 ةطانرغب فوت . « ءاس كلا ةسايسو « ءايبنألا صصق » امم كلذ ىف رخآ اباتكو . هتافو برق ىلإ هلصو مث

 418(  ةحول ىريزغلا 111078 مقر لايروكسإلا ةبتكمي ةطاحإلا طوطخم) ةئامسخو نيعبسلا دودح ىف



 ااا

 « بطاصملاو دجاسملا [ تنكسو ] ةنيدملا ىف سانلا محازتو « قفارملا تلقو

 « ةدلملالهأب ةرومعم راوسألاو .. ناجوملاو فاجرإلاو عزحلا رثكو « باحرلاو

 ىراصنلا لصو ىلاتلا موبلا رهظ ىو .©006 ةوسنلاو ةيبصلا ريغ رودلا ف سيلو
 « ًافلأ نيسخ ءاهز ذئدنع غلب دق هددع ناكو « ةنيدملا قرش نم ةبرقم ىلإ

 ىلع برحلا ىلاوتو » : قريصلا نبا لاق . نيملسملا نبو مهيب لاتقلا بشنو

 تلظأو ديلحلا ىلاوتو « ةنيدملاب سانلا محازتو « داوسلا ىلجأ دقو « اهنم نيضسرف

 ببسي نوكسلا مزّتلم وهو « ةليل ةرشع عضب هتلمحم وسنوفلأ ثبلو . «راطمألا
 « ةطانرغ نع علقأ مث . ناوملاو تاوقألاب هنودع تودهاغملاو راطمألاو ديلحلا

 موي ىف كلذو « اهنع ةعفادملا شوبحلا ةرفو نم هسمل امل « اهنع هعمط عفترا دقو

 ةمئاللاب وسنوفلأ ىحنأو « (م1137/ ةئس رياني 5١ ) ه 07١ ةنس ةجحلا ىذ اذ

 «هومزتلا امب مهلافو مدعو « مهسعاقتل « ساالقلا نبا مهميعزو « نيدهاعملا ىلع

 اوحضأ دقمهلأو «شويحلا تقحالت ىحدمواتو هتطبب اوجتحاو ءهيلإ مولا اودرغ

 مث « ةناسرم ةيرق ىلإ وسنوفلأ راسو . نيماسما دي ىلع كالهلل ةضرع كلذب
 «©ةناسللاو ةربق وحن ًابرغ ردحنا مث « بصح ةعلق ىلإ الامش هجتا مث ؟9شيب ىلإ

 ةيايبشإ تاوق تناكو « ةريغص كراعم ىف هشوانتو « هقحالت ةيمالسإلا شويحلاو
 قابلا تعضتاو «نيملسملا ريمأ نباركب ىأريمألا اهلاو ةدايقب ذثدنع تعرفت
 ىلإ اهم راسو « ًامايأ ة ةرقب وسنوفلا ماقأ مث . ودعلا ةدراطم ىف ةيطبارملا شويحلا

 ةبيرقلا ©"9ةجيش ةيرق ىّح هرثأ ىف نوملسملاو ء ابونج ردحنا مث ةناسالاف«7ىالب
 « ةكرعم نملسملا نبو هنيب تعقو 27لوسنيرلا صحف ىف كلانهو « ةطانرغ نم

 ىاالسإلا ركسعملا ىف عقو ليللا نج املو . 1 يي نبا دبل
 :ةدهو نم « هئابخ لقتب رمأ اهمت رمألا نأ كلذو . بارطضالا هيف راثأ ثداح

 )١( ج64 ص سريبسه - ركذلا ةفلاسلا ةطوطخللا قاروألا ) برغملا نايبلا ( .

 عقت ةطانرغ لامعأ نم ناتيرق 8عهه ةينابسإلابو شبيب و 8[8هعمه ةينابسإلاب و ةناسرم ( ؟)
 . ىرغلا اهاش ىف ىرخألاو قرشلا اهامش ىف ىلوألا

 ىه ةناسللاو « ©08 ىه ةربقو « هاههلذ له 8عها ةينابسإلاب مويلا ىه بصحي ةعلق (؟)
 7 ظلت

 هجانأادع مويلا ىبستو « ةميدقلا ههاعرب ةيرق ىه (؛)

 . ةينابسإلا ظومعأو ةيرق ىه ةجيش (ه )
 . ميزهقما ةينابسإلابو ةطانرغ ٍبونج عقي دودفزلا وأ لوسيرلا نس (4
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 رثكو « رمألا لتخاف ٠ باحسنالا ىوني هنأ سانلا نظف « ةدجن ىلإ اهف ناك

 تعقوو « اهلع اولوتساو « نيملسملا ةلحم ىلع ىراصنلا مجه دغلا فو « رارفلا

 . ( م 1١317 ةنس سرام ) نيملسملا ىلع ةميزملا

 اًرييس لابج قرتخاو ؛ قرشلا بونحلا وحن هتاوق ىف كلذ دعب وسنوفلأ راسو
 نصحتملا قيمعلا ةينابولش ىداو وحن 'ةيطاشلا ىلإ ردحناو « ( جلثلا لبج) ادان
 . «بارتلا انيلع دري نم انيفلأ ول اذه ريق ىأ :٠ هتيئور دنع لاق هنأىوريو « زاحم
 لكأ« ًاتوح هل ديصي ًاريغص ًابكرم اهم أشنأو « ةقلام شب ةنيدموحت ابرغ راس مث
 لابج ربع مث . « هنع دلع نأ دارأ ثيدحوأ « هب ىو هيلع ناك رذن هنأك» هنم

 ءاهنم ةيرقم ىلع رلد ةيرقب ركسعو « ةطانرغ ىلإ ًادئاع « ىرخأ ةرم اداقن "ريس

 نيملسلا نيبو هنيب تعقو كلانهو « اب.ونج ىف ةعقاولا نادْنمَسه ةيرق ىلإ اهنملقتنام
 ىنيملسملا ناسرفو « طه العهد « جرم ١ ىلإ نموي دعب لقتنا مث  ةديدش ةكرعم

 دعب راسو « رذحلاو ةبهألا متأ ىلع ىهو « ةسطأ نيعب لزتن مث « هيلع قيضت هرثأ
 ةديدعلا تاشوانملا لالخ « هركسع نم رثك بيصأ دقو « شآ ىداو ىلإ كلذ

 ىأ « ىدملا ةليوطلا هتوزغب ققحي مل هنأ ىأر امو « نيملسملا نيبو هنيب تعقو ىبلا

 ةبطاشف « ةيسرم و ًاقرش هجناف « هدالب ىلإ دوعلا ىلع لوع « ركذي فده

 « نيدهاعملا ىراصنلانم فال ةرشع وحن ريسلا لالخ هركسعب قحلدقو « ةيسنلبف
 هقحالت ةيمالسإلا ركاسعلاو اذه «ةكلهاو ماقتنالا ةفيخ مهنطاوم نم اورف نيذلا

 همطح دق « الولفم هدالب ىلإ لصو ىتح« هركسعب فصعي ءابولاو «نطوم لك ىف
 وهو ؛ ًارهش رشع ةسخ هتوزغ ىف قفنأ نأ دعب كلذو « نهولاو ءايعإلا هدنجو

 مهدالب ىف هكتفو « نيملسملا ةمب زه نم هرفس ىف ا كنذ عم

 200 معو رسأ ام ةرثكو

 ةيقرشلا سلدنألا راطقأل « ةلماشلا براحملا وسنوفلأ ةوزغ ليصافت كلت

 عم اهضاخ ىلا : ةديدعلا تاشوانملاو كراعملا دعب تبَّنا دق ىهو « ةيبونحلاو

 . ةيلع ةجيتت ةيأ مئارو نم نوجارأ كلم قمع مو « قبطم لشف ىلإ « نيملممل

 * 7٠١ - 55 ص ةيشوملا للحلا : سلدنألل براحملا وسنوفلأ ةوزغ ليصافت ىف مجاز )١(

 ةياور لقني امالكو ءالاو ١١١- صر ج ( ١985 ةرهاقلا ) ةطاحإلا ىف بيطخلا نباو

 ةديزم نكلو « ةياورلا نسفن انل مدقي وهو ء برغملا نايبلا ىف ىراذع نباو . ةلصفم ىف ريصلا نبا
 مجادو . ( 86و 84 ص سريبسه - ركذلا ةفلاسلا ةطوطخملا قاروألا ) ىرخأ ليصافتو تامولعمب

 . 1514 ص ٠١ ج ريثألا نبا



 تاور

 « سلدنألا نع عافدلا ظن نأ ىهو « ةماه ةقيقح نع فشك دق كلذ عم اهنكلو
 « ةيطبارملا ةدايقلا ططخ نأو « ماكحإلاو ةناتملا نم بحت ام قفو ذئموي نكت مل

 ىلعلدأ نكي ملو . ةينارصنلا كاملا ناودع عدرب « ةليفك نكت مل ةطسقرس ةبكن ذنم
 سلدنألا قرع نأ عاطتسا « ةينارصنلا اينابسا كولم نم اكلم نأ نم ةقيقحلا هذه

 « ةيمالسإ ةوق عيطتست نأ نود « طسوتملا رحبلا ْئطاش ىتح « ىلعألا رغثلا نم

 . هليبس ىف فقت نأ « اهريغوأ ةيطبارم

 نيدهاعملا ىراصنلا نأ ىهو « رابتعالاب ةريدج تناك ىرخأ ةقيقح ةمثو

 نورعشي اونوكي مل « اهتياعرب نوعتمتيو « ةيمالسإلا ةموكحلا لظى نوشيعي نيذلا
 نورخديالو« سلدنألا ىلع ًايلخاد ًارطخ نولثم اوناك لب « ءالولانم ةرذب اهوحن
 ل يمناو داب لكشرل يقيرلاو 1 ااا اقام

 تناك فيك انييو « ةقيقحلا هذه ىلإ ؛فئاوطلا لود  انباتك ىف لبق نم انرشأ

 « ةلطيلط طوقس ذنم صخألابو « نيدهاعملا عمتجمب طيحت « كوكشلاو داقحألا

 « مهنم رذحلاب نوحصني اوناك « ءاهقفلاو ءارزولا نم رظنلا' ىئديعب نأ فيكو

 نب ديحما دبع بتاكلا ريزولا لعف امك « مهلع قييضتلاو مهعدر ىلإ نوعديو
 «براحملا وسنوفلأل نيدهاعملاةوعد تناكدقلو .١2)ةبسحلا نع هتلاسر ىف نودبع

 ةبسنلاب لثمت « ىدملا ةديعبلا ةروصلا هذه ىلع « سلدنألا وزغ ىف هل مهتواعمو

 مهفقوم ثدحي نأنم دبال ناكدقف مث نمو « ةنايملاو ءارتجالاو دوححلا ةورذ

 ى ذختت نأ دبال ناكو « ةيمالسإلا ةموكحلاو ةيسلدنألا ةمآلا ىف رثألا أوسأ
 اذهو . ةمساح ةروصب مهناودعو مهسئاسد عمق لفكت « ةعدار تاءارجإ مهقح

 اهرثأ ىلع ثدح ام نإف « براحملا وسنوفلأ ةوزغ ءاهلا بقع لعفلاب ثدح ام

 ةعاوللا ريبك لمح « مهدئاكم نم سجوتلاو « نيدهاعملا ىلع طخسلا رداوب نم

 دصق مث « برغملا ىلإ رحبلا ربعي ب نأ ىلع « دشر نب ديلولا ابأ ىضاقلا ةبطرق ىف

 تينم امو « سلدنألا لاوحأ هل حرشو « شكا رمب فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ ىلإ

 ىلع بترتي امو « ىراصنلا ءاعدتسا نم اهلع هونج امو « نيدهاعملا دي ىلع هب

 مهئالجإ بوجوو مهيرغتب ىنفأو « « ةمذلا ىلع جورحلاو دهعلا ضقن » نم كلذ

 هذهم نيملسملا ريمأ ذخأف . مهماقع ىف هب ذخئوي ام فخأ وهو « مهناطوأ نع

 ةودنعلا ىلإ نيدهاعملا بيرغتب « سلدنألا دالب عيمح ىلإ هدهع ردصو « ىوتفلا

 ؛..و لوو ص « فئاوطلا لود» باتك )١(

 نو
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 السو « ةسانكم ىلإ مهنم ريثكلا قيسو « ةريفغ عومج مهنم تيفتف « ( برغملا )

 اوقرفتو « مج ددع رفسلاو روبعلا لالخ مهنم كلهو « ةودعلا دالب نم اههريغو
 دعب ايف اوزاتما « صاخلا هسرح ىلإ ادع مهْنم نيملسملا رمأ مضو « رذم رذش

 ةطانرغ ىتيقب دقف ءالماش نكي مل بيرغتلا اذه نأ ىلع . ةعاربلاو صالخإلاب
 بابسأل « نيدهاعملا ىراصتلا نم تاعامح « دعاوقلا نم !ههريغ ىفو ةبطرق فو

 ناضمر ربش ىف نيدهاعملا بيرغت مقو دقو . ىرخأ ةرم رهدزتو ومنتل « ةفلتخم

 اهلثم نيدهاعملا بصي مل ةغلاب ةبكن تناكو ( م 1١1717 ةنس رخاوأ ) ه ه71 ةنس

 , ©90ديعب لم

 مال آلا نم ىف ونلا اذه ءارج نمنيدهاعملا باصأ ام تينوميس قرشتسملا هونيو

 كلذ دعب لزنأ اع « ةوسقلا هذه درت نأ تعءاش ةيملإلا ةيانعلا نإ لوقيو « نحناو

 . ةلئامم ةوسق نم اينابسا نم مهفن دنع نيرصنتملا برعلا وأ نييكسيروملاب نورقب

 « هلالخو ىثنلا لبق نييكسيروملاب اينابسا هتلزتأ ام نأل « ةقفوم ريغ ةنراقم هذهو
 . ىوقلا داهشتسالا فعص ىف اليثم هل دجن نأ ردني « ةعورملا ةوسقلا بورض نم

 راوسألاو بيتعتلا  ؟

 براخما وسنوفلأ ةوزغ اف تعقو ىلا ىهو هذه . ه ه١ ةنس تناك دقو

 ترموتنب دمحم ةكرحْتقولا سفن ىف تدتشاو « سلدنألل نيدهاعملا ىراصنلاو
 وأ برغملا ىف « ءاوس ةيعافدلا تآشنملاو « تانيصحتلا ةنس ٠ برغملاب ىدهملا

 رؤس ىف فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ عرش دقف « برغملا ىف امأف . سلدنألا

 طقف روسلا مهقأ دق ؛ مه 451 ةنس ىف اهئاشنإ نيح تناكو « شكار + هترضاح

 نود اهناذ ةئيدملا تيقبو . نيفشات نب فسوي |هانتبا تاب دي وييح رح

 ديلولا ابأ ىضاقلا « اهريوستب نيملسملا ريمأ ىلع راشأ ىذلا ناكو . اهمحت راوسأ

 « برغملا ءاهقف نيملسملا ريمأ ىتفتساو « ىدهملا ةكرح تدتشا اهيح « 0

 هنياحم موقت « ةنيدملل راوسأ ءاشنإ بوجوب دشر نبا ىقأف « هرمأ ىف سلدنألاو

 ىلوألا ىدامح ىف نشكاارم راوسأ ءانب ىنيملسملا ريمأ عرشو . هعم نينكاسلا ةيامحو

 )١( ج ةطاحإلا ىف بيطخلا نباو ؛١7و 5 ص ةيشوملا للخلا كلذ ىف مجاري ١ ص ١١5

  2:1سلدنألا تاكا دا 10: د يرق تاةطرلللاةقاروأا ل: برركا ةازبلاو
 7.ل١ ةاسممعأ : م : عجارو . 1١41-١8٠ ص ( ةيناثلا ةعبطلا ) « نيدحوملاو نيطبارملا دهع ىف

 لوامرأو لع اهو 8ة8دعقمدطعو (ةاهقن0 1896) م. 1 ١-7116
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 ,©0ىراذعنباو ةيشوملا للحلا بحاص ةياور ىه هذهو ( م1175) ه٠837 ةنس
 ةنس ىف هحصنل ًاقفو اهروس ءانبو شك ارم ىلإ .دشر نبا ةلحر ناطقلا نبا عضيو

 راوسأ ءانب نإ نودلخ نبا هعباتيو «ساطرقلا ضور بحاص انل لوقيو . ممم

 ىضاقلا نأل « ودبي اهف حجرأ ىلوألا ةياورلاو .©0م615 ةنس ىف ناك شكارم
 نيملسملا ريمأ دشحو . (م1111ةنسرخاوأ ) ه١87 ةنس رخاوأ ىف فوت دشر نبا

 عماجلا ءاثب متاك رهشأ ةينامث وحن ىف روسلا ءانب مف عانصلاو ةلعفلا نم ةريفغ ًاعومح

 مث «نيعلا بهذلا نم رانيد فلأ نيعس هدحو روسلا ىلع ةقفتلا تغلبو . هرانمو

 يلا رياقم ل لح يؤ انيلج رب يحل تلعنأو + روش ١ اذه حلصأ

 3 هسفن تقولا ىف فسوي نب ىلع نملسملا ريمأ ثعبو . ه هال٠ ةنس قف كلذو

 فرص ىبح كلذ ىف رظنلا ئجرأف ؛ راوسألا ءاشنإ بوجوب « سلدنآلا ىلإ هباتك

 رمع و بأ مادققو « فوت كلانهو 3 ل ةيالو نع مهمت ربمألا

 دمعو . ةبطرق ىلع نيملسملا ريمأ نب رمع صفح وبأ مادقو « ةطان رغىلعىنوتمللا ةلاني

 دتشاو« اهلهأ رئاس ىلع (رادلا ةواتإ ) «بتعملا :ضرفو ةطان رغ بيتعت ىلإ ةلاني

 ليس ءاج مث . تقو برقأ ىف تلكأو راوسألا تحلصأو « لاملا ليصحت ق

 « ةريلإ بابو ةلمرلا باب ىلب امم ةريبك ءازجأ اهنمتطقسو « راوسألا مدصف ديدش

 فلاس ىلع اهمرو مهراوسأ حالصإ ةبطرق لهأ ىلوتو . سانلا نم ريثك كلهو
 « مهراوسأ وحن ةيليبشإ لهأ لعف كلذكو . طغض نودو بيتعت نود « مهتداع

 + تحلضصأو راوسألا تميقأو « فاحجإ نودو « رمأ ريشا ةقفنلا تعمجف

 لمعتساف « ىمجعلان باب فرعي اهلهأ نملجر ةيرملأ راوسأ حالصإ ىف رظنلا ىلوتو
 تحاصأو « ةبولطملا ةواتإلا ءادأ ىلع الابقإ سانلا ىدبأو : ًاعم قفرلاو مزحلا
 . قاهرإ الو طغض نود تلكأو راوسألا

 لوألا ىدامح ىف اهنع لزع « ىتح ةطانرغ ىلع ًايلاو « ىنوتمللا ةلاني رمتساو

 لامعأ نم ناكو « ًرئاج ًامولظ ناكو . رهشأ ةعستو ةنس دعب ىأ ءاه 611 ةنس

 مهعدوأو « مهلع ضبق مث « ةطانرغ ىلإ اهءالعو ناّئيج ءاهقف ىعدتسا نأ هملظ .

 « قبطملا ىف مهكرتو « سادنألا قرش ى وزغلا ىلإ راسو « ةريرج نود نجسلا

 ةطوطخلا قاروألا ) برغلا نايبلا ىف ىراذع نباو « « ١0و ٠*٠ نع ةيشوملا للحلا )١(
 .٠ ( بم»# ةحول طوطخملا ) نامبا .ظنو « ( 6 ص سريبسه ركذلا ةفلاسلا

 بئاجع فراصبتسإلا ٠» باتك فو «84١ص ؟ ج نودلخ نباو ؛« 4 ساطرقلا سور 00

 . ( 7٠١9 ص ) ةفيعض ةياور ىهو ه ه14 ةنس ىف 'ىثنأ هنأ دق شكارم روس نأ « راصمألا
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 رمع ص فحابأ هدلونيعو «هلزعب رمأ «ضسوي نب ىلع نيملسملا ربمأ ىلإ كلذ ىمن الف

 ءايلعلاو ءاهقفلا نعجا رفإلاب رداب ةطان رغ ىلإ لصو املف . ةطانرغل ًايلاو ةبطرق ىلاو
 . ©)هروجو ةلاني مظ نم سانلا حارتساو ؛نيمركم مهدلب ىلإ مهدرو « نيلقتعملا

 ةعالقلا ةعقوم م ش
 فانئتسا ىلإ داع « ةلشافلا ةيسلدنألا هتلمح نم براحملا وسنوفلأ داع امل

 رغئلا نم نولتحت نولازي ام نوملسملا ناكو . نيطبارملا دض رغنلا ىضارأ ىف هطاشن

 ىعرف ىرحسو اكنس ىربم نيب امف « ةطسقرسس ىكرش ةعقاولا ةقطنملا « ىلعألا
 « ىرو ةربإ ىتلم دنع ةعقاولا ةسانكمو ةغارفإو ةدرال اهدعاوق مهأو : ةربإ

 رغث ريع هبصمح ىبح « ةربإ رمت لوط ىلع كلذ دعب ةدتمملا ةقطنلا كلذكو
 لفكي ىتج « ةقطنملا هذه نع نماسملا ءالجإ ىلإ ىري وسنوفلأ ناكو + ةشوطرط

 ةنوكرط رغث ناكو . ماهلا ةشوطرط رغث قيرط نع طسوتملا رحبلاب هتكلمم لاصتا
 . اماعنيعيرأ وحنب كلذ لبق ىراصنلا ىديأ ىف طقس دق « ةشوطرط لامش مقاولا

 اما هنأو ء دوه ىنب مايأ ةطسق رس ةكلمم لامعأ نه ناك رغثلا اذه نأ ركذن نحنو
 فسوي هيدلو نيب هتكامم تمسق ( م81١1 ) ه 41/4 ةنس ى دوه نب ردتقملا فوت

 ةكلمم نم قرشلا بناحلاب صدخا ٍدوه نب رذنملا نأو « رذنملا هيخأو نمتؤملا
 ه 448 ةنس ىف دوه نب رذنملا قوت مث . ةشوطرطو ةنوكّرط ارغث هيفو ةطسقرس
 نومار تنوكلا ناكو « ةلودلا دعسب بقلمملا نالس لفطلا هدلو هفلخو ( م40١1 )

 رغث عازتنا ىلإ نوقوتي « ةينولطق رابحأ هئارو نمو « ةنولشرب ريمأ ىناثلا رجنرب
 اوبتكف « ةينولطقلا ةسينكلل ًايسيئر ًازكرم ناك امك هتداعإو نيملسملا نم ةنوكرط

 « قرشملا ىف ىلوألا ةيببيلصاا برحلا كرحم وهو « ىناثلا نابروأ ابابلا ىلإ كلذي
 حنملا نم ةفئاط ردصأو « ةيبيلصلا ةفصلا هيلع غبسأو « هكرابو مهعورشم عجشف

 تانورابلاو ءارمألا رئاس ىلإ بتكو . ةلمحلا هذه ىف نوكرتشي نمل ةينيدلا ايازملاو

 برحلا هذه ى كا رّتشالا ىلع مهي « ةرواحغا دالبلا ىف « نيدلا لاجرو ناسرفلاو

 نومار اهسأر ىلع « ةنوكرط حاتتفال ةيوق ةيبيلص ةلح تزهج اذكهو « ةسدقملا

 . ةازغلل ةعجشم تاذلاب ةنوآلا كلت ى دوه نب رذنملا ةافو تءاجو « رج رب

 (م10١1) ةلوهسب نيملسملا نم اهعازّتنا تعاطتساو ةنوكرط ىلإ ةلمحلا تراسو
 «اهداجنإ نع ةطسق رس بحاص دوه نب ندعتسملا ىل2و « ةيعافدلا اهلئاسو فعضا

 . (مل/و « م5 ص سريبسه - ركذلا ةقلاسلا ةطوطخلا قاروألا ) برغملا نايبلا ( ) ١



 الالب

 « لامشلا وحن اهفحز يف ذئموي تلصو دق نكت مل « ةيطبارملا شويحلا نألو
 . ىلعألا رغلا ىلإ

 قبي ل « ةينولطق ةكلمم ىلإ اهمضو « ةنولشرب ربمآ دي ىف هنوكرط طوقسبو
 قوتي براحملا وسنوفلأ ناكو « ةشوطرط ىوس ةميدقلا ةطسقرس ةكلمم روغث نم

 ةديدع كراعم كلذ لبق ضوخم نأ ىلإ ًارطضم ناك هنكلو « رغثلا اذه عازتنا ىلإ
 نم امهءارو امو « ةغارفإو ةدرال ىتقطتم ىلع نورطيسي نيذلا « نيطبارملا عم
 ىح « ةيسلدنألا هتلمحنم دوعي داك ام هنإف مث نمو . ةريإ رهن بصم ىح ىضارألا

 نه هتاوق ىف جرخ ىتح نيماع ىوس ضم ملو . هعورشم ذيفنتل ةدعلا دعي ذخأ
 هذه تناكو . ةدرالو ةغارفإ هاجتا ىف اكتس رهن وحن ًاقرش ف حزو « ةطسقرس

 نيملسملا نيب رمتسملا عارصلل ًاحرسم « ةطسقرس طوقس ذنم تدغ دق ةقطنملا

 تناكو « دعاوقلا كلت ىف ةيوق تايماح ودبي اهف نيطبارملل تناكو ؛ ىراصنلاو

 ةقطنم نم « سلدنألا قرش نم ةعرسب باسنت « ةكرحتم تاوق كلذ قوف مه
 . ناودعلاب ىراصنلا "يه الك « ةيسنلب

 نم ةقطنملا هذه ىف كبتشي نأ دري مل« براحلا وسنوفلأ نأ ودبي هنأ ىلع

 ىونج ىف مهتاوق ىلع ىضقي نأ لبق « مساح عارص ىف نيطبارملا عم ىلعألا رغتلا
 ًابونجهتاوق ىف راس دقف مث نمو .رارمتساب لامشلا وحن هقحالت تناك دقو « رغلا

 اهالاو امو ةيسنلب ىف هلامع نم لع دق فسوي نب ىلع ناكو « ةيسنلب ىضارأ وحن

 ةكرح نوكت نأ "ىلع ىشخف « نيملسملا ىضارأ وزغل بهأتي براحما وسنوفلأ نأ
 لفكتت دوسلانم تاوق دشحم رمأو « سادنألا بلق ىف براخ ا اهم ماق ىبلاك ةلماش
  ةيسرم ىلإ دوشحلا هذه تلسرأ مث « اهتقاط قفو لك « ندملا فلتخم اهتاقفنب

 قيحي انهو . سلدنألا قرش ىف ةيطبارملا شويجلل ًازيزعت - اقرو نب ردي املاوو

 نيينوجرألا نيب كلذ رثأ ىلع تبشن ىتلا ةعقوملا ليصافت لوح ضومغلا نم ءىبش
 انيدل ىلا ةديحولا ةيمالسإلا ةياورلا انل ركذتو . اهعقوم لوحو « نطبارملاو
 فرعي ناكم ىف تبشن ةعقوملا نأ  ناطقلا نبا ةياور ىهو  ةعقوملا نع
 قونج رقش ةريزج نم ةبرقم ىلع عقت هذه ةعيلقلا نأو « ةعالقلا وأ ةعيلقلاب

 تبشن اذكهو . اهم هتاوقب طباري (ىنوجرألا وسنوفلأ ) ريمدز نبا ناكو « ةيسالي
 اهخيرات ناطقلا نبا عضيو « نيينوجرألاو نيطبارملا نيب ةفينع ةكرعم ةعيلقلا ىف
 ةدايقب تناك اهلك نيملسملا تاوق نإ انل لوقيو ء (م 1174) ه ه11“ ةنس ىف
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 « ًارسأو النق مهمظعم ىفو « ةحداف ةمزب اهف اوبيصأ نيملسملا نأو ء روحم نبا

 وحن ممراسخ تغلبو « مهءاودو مهعاتمو مهمالسأ رئاس ىلع ودعلا ىوتحاو
 0 رسأو ليتق نب ًافلأ رشع ىثث

 ةياورلا انل هركذت امم قأيف « ةعقوملا هذه رأي قوع ىلا. ضوعتلا امأ

 عقت ةنصحم ةريغص ةدلب ىه امن « 4160160 هذه ةعالقلا وأ ةعلقلا نأ وهو ةينارصنلا
 الو « ةغارفإ نم ةبرقم ىلع « ةربإ رهن عرفأ دحأ اكن رهذل ىرسيلا ةفضلا ىلع

 رغنلا ىف نيدحوملاو نيطبارملا نيب تبشن ةعقوملا نأ كلذ ىنعمو ؛ ةعينم ةبصق

 أ - رع ديبي زو يوسوس ا 1 روم
 رباكأ دحأل اهعطقأ مث اهنصحو « ةعالقلا ةدلب ىلع ةعقوملا رثأ ىلع ىلوتسا براخما

 , ©9هتمدخ ىف اولبأ نمم هلاجر

 براحنا وسنوفلأ نأ ديفي ام ةينارصنلا ةياورلا ف ىرخأ ةهج نم دجوي هنإ مث
 ةيمالسإلا ةياورلا لوق ززعي امم وهو « م 1١7 ةنس لئاوأ ىف ةيسنلب رصاح دق

 . ةيسنلب ىضارأ ىف نيملسملاو نيينوجرألا نيب تبشن دق ةكرعملا نأ ىف

 اهنع انيدل دجوت « ةعقوملا نع ةمدقتملا ناطقلا نبا ةياور بناج ىلاو ؛ اذه

 « ءايضلا نم ًاديزم . « اهعوقو خيرات ىلعو « اهلع نايقلت « ناتيطبارم ناتقيثو
 : قأي ام امهنم صلختسيو

 لوق حجرن نحنو . «ةعالقلا هوأ « ةعلقلا ١ ىف تعقو ةعقوملا نأ - الوأ

 . رقش ةريزج نم ةبرقم ىلع هنأب « ةعالقلا عقوم ديدحت ىف ةيمالسإلا ةياورلا
 لوألا فصنلا ) ه77' ةنس نم لوألا فصنلا ىف ناك اهعوقو نأ - ايناثو

 . ( م1118 ةنس نم

 ةدايقب اوناكدقو «ةديدش ةمب زبم ةعقوملا كلت اوبيصأ « نيطبارملا نأ  اثلاثو

 «فسوي نب ىلعتحخأ نبا وهو « ىفوتمللا ريس نب ركب ىنأ نب دمحم ىنأ ريمألا

 : رمألا تأ همأ مساب « هنونق نباب فورعملا

 فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ اب بتك ةلاسر نع ةرابع ىه ىلوألا ةقيثولاو

 نم عباسلا ىف هخرؤمو « شكارم ة ةرضح نم ركب ىأ نب دمحم ىبأ ربمألا ىلإ
 هئبني نيملسملا ريمأ ىلإ هلسرأ ىذلا هباتك ىلع ًادر كلذو « ه ه7 ةنس نابعش ربش

 )١ ( (ب ا ةحول هركذ قباسلا طوطخملا ) « ناجلا ظن » ىف ناطقلا نبا .
 ) ازاء امتسعمأع : زطزف م المل, 111. م 240 (؟
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 « ذئموي اه رثنلا مامإو سلدنألا بتاك ءاشنإ نم ةلاسرلاو . ةعقوملا ريخ هيف

 اببفو « شكارم طالب ىف ةباتكلا ىلوتي ناك دقو « لاصسحلا ىلأ نب ناورم ىنأ

 هريصقتب هونيو « ركب ىلأ نب دمحم ىأ هدئاق ىلع صراقلا موللاب نيملسملا ريمأ ىحني

 : ابف لوقي ةعذال تارابع ىف هنالذخو

 علطمل عيضملا دهشملا كلذ ىلع هللا نإو « ريصقتل لاحلا كلتب رذعلا نايبل نإو »

 اونوكت نأىرحأو « ًاعمح رثكأو ةدع هنم رفوأ متنأو « مكودع عم مقفاوت « ريصي

 دشو « متاكنو دجو « مللزو تبتف « ًاعفد هنود ىوقأو « ًاعنم مكميرح نع دشأ

 ودعلا ةتامشو « دساحلا نيع ةرق ةعقولا كلت ىف مثكو « مللحو هتعزع ةدقع.

 هوانثنا الول مكتماعدو « ةلئاه ةعيشب هيدي نيب بلوت ةبصن تناك دقو « دصارلاو

 « متررفو « لتقلل هوتملسأ ىذلا لجّرلا نم هومتررغ نموكنع هلغشف « ةلئام مكنع

 ملو نيملسملا نم هومتدروأ نم ناكم الولو « مترط مث حامرلل ةئيرد مهومتبصنو
 حامرلا كلذ نود فشكتنال « هورصنت و نيدهاحم ا نم هوملذخو « هوردصت

 , ©20وهلهأ متنأ ام هللا مكبقاع «يكافقأو مكروهظ اه تبيصأو «مكئاقوو مكتنج

 فسوي نب ىلع نملسملا رمآ ًاضيآ اهم بتك ةلاسر نع ةرابع ةيناثلا ةقيثولاو

 رشعىداحلا ىف ةخرئوم ؛« ةعالقلا » ةعقوم ىف اومزهنيذلا ىطبارملا شيحلا ةداق ىلإ

 « ةكرعملا فصو ىف مهماتك ىلع ًادر « شكارم ةرضح نم ه 817 ةنس نابعش نم

 ةملك ءالعإل لمعلا ىف ًادهج لأي مل هنإو « ردقلا نع صيحم ال هنإ لوقي اهفو
 ارضاح نوكي نأ عاطتسا ول هنإو « لاجرلا دشحو لاومألا لذبو « مالسإلا

 مهنع عافدلاو دايذلا الإ هل مه ال هنأ مل دكؤيو مهنثمطي مث « لعفل مهسدل هسفنب

 . ؟9دهج ىصقأب هيلع رفوتلاو
 ىضاق ىلإ فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ اهتتك ةثلاث ةلاسر نم انل ودبيل هنإو

 « اهلع ريمذر نبا لوزن دنع « ةماعلاو نايعألاو ءارزولاو ءاهقفلا رياسو ةيسنلب

 ةمدقتملا ةعالقلا ةعقوم ى هرصن زرحأ نأ دعب « ىنوجرألا وسنوفلأ نأ
 رغث نم برتقا هنأو « ةيسنلب ةيالو ىضارأ اقرت الامش هتاوقب راس دق « ركذلا

 لايرؤكسإلا طوطخم نع اهانلقن دقو . قئاثولا باب ىف هلكأب ةقيثولا هذه صن عجاري )١(
 نيسح روتكدلا ابيع قلعو ةقيثولا هذه رشن نأ قبسو ( 17 - ب 7١ ةحول ) ىريزغلا 48 مقد
 . ( ١449 ةنس ةرهاقلا ةعماجم بادآلا ةيلك ةلجم ) هيلإ ةراشإلا تقبس ىذلا هثحب ىف سنؤم

 بال ةحول ) طوطخما سفن نع اهانلقن دقو . قئاثولا باب ىف ةلاسرلا هذه صن عجاري )١(
 . ركذلا فلاسلا هثحب ىف سنؤم نيسح روتكدلا ًاضيأ ةقيثولا هذه رشن نأ قبسو ( 7١و



 تنال

 ةعقوم نع هئيدح دعب انل ركذي ناطقلا نبا نأ عقاولاو .ًآنيح همامأ طبارو « ةيسنلب
 رحبلا ىلع ةعقاولا تلاهمه ةريلغ ىلع تراغأ ىراصنلا نم ةوق نأ « ةعالقلا

 ىضاق هجو ذئدنعو «©20تدجوام تحستكاو « ةيسنلب ىونج نم ةبرقم ىلع
 الع دري ىلا ىه « ةثاغتسا ةلاسر نيملسملا ريمأ ىلإ نسحلا وبأ بيطحلا ةيسنلب
 هخوؤم لك ارم ةرضح نم نملكلا نمأ' ةلاسر تردض:دقو .. .هتلاسو ف
 ةلاسرلا هيف تخرأ ىذلا مويلا سفن ىف ء ه ه8 ةنس نابعش نم عباسلا ىف

 ىف هلذاخت ىلع هعيرقتو « همولب ركب ىنأ نب دمحم رمألا ىلإ ةهجوملا « ىلوألا
 «ةءالقلا ىف هدنج ةمب زه ىلإ قفرب نملسملا رمأ ريشي ةلاسرلا هذه ىو . « ةعالقلا »
 لهأ نئمطي مث « هظعاومب' مهرابتعا مدعو « مئذاخت ببسب الإ نكي مل كلذ نأو

 هنأو « مهنع بذلل ًادهج ولأي نلو « عايضلاىإ مهكرتي نا هنأ مل دكؤيو « ةيسنلب
 «تقو برقأ ىف اهذافنإب ليجعتلاو «تاوقألا لاسرإب « هتالو رئاس لإ بتك دق

 هللا دشي نأب » ةيسناب لهأل ءاعدلاب اهمتتخمو « ناكم زعأ ى هلاب نم مهعضي هنأو
 نأ رهاظلاو .2؟2«مبلع ةفلألا ظفحمو ع مهرغت دسيو « مهرمأ حصيو « مهرزأ

 لواحب ملو «٠ بيرختلاو ثيعلا لامعأب هفحز ى ىتكا دق « براحملا وسنوفلأ

 , ©0امئاذ ةيسنلب ةمحاهم
 ةغارفإ ةعقوم 4

 ةعضب « سلدنألا لالخ ىركلا هتوزغ بقع « براحملا وسنوفلأ لغش
 هجوز دلو سيدنومير وسنوفلأ ىتفلا ةلاتشق كلم هسفانم عم برحلاب « ماوعأ
 م٠1١1 ةنسى نوجارأو ةلاتشق نيب ةندهلا دقعب برحلا هذه تبتنا املو « اكاًروأ

 . سلدنألا ىلع ناودعلا ريغ ٠ ىرخأ ةهجو ىلإ هطاشن براحما وسنوفلأ لوح

 لامثش ةعقاولا ةئويب ةنيدم رصاحو « اسنرف ىلإ هتاوق ضعب ىف هينرللا لابج ريعف
 كلم بناج نم « ةكرحلا هذه ثعاوب ةينارصنلا ةياورلا انل حضوت ملو « راقان
 : جنرفلا ةداسلا نم هعابتأ ضعبل ًاداجنإ ام ماق هنأ « رهاظلا نكلو « نوجارأ

 ةنس ) ةنويب ىلع وسنوفلأ ءاليتساب راصحلا ىهتناو « راقان مهضارأ رواجت نيذلا

 . سلدنألا دض هعيراشم ريبدت فنأتسيل « نوجارأ ىلإ داع مث ء(م 0

 . (ب مم ةحول هركذ قباسلا طوطخملا ) نابلبا ظن ٠ )١(
 ركذلا فلاسلا لايروكسإلا طوطخم نع ةلوقنم .« قئاثولا باب ىف ةقيثولا هذه انرشن (؟)

 ١(. 78 - بابو ةحول)

 قل. امئاعمأعت ذطتف رز المل. الل. م. 240 (ع)



 1آا١-

 هذه لالخ « سلدنألا قرشو ىلعألا رغثلا ىف ةيطبارملا شويحلا تناكو

 موقت ء اسنرف ىونجو ةلاتشق ىف هبورحن براحما وسنوفلأ اهف لغش ىلا « ةرتفلا

 صخألاب جرخت تناكو « اهيف ثيعلاو ةرواحما ةينارصنلا ىضارألا ىلع ةراغإلاب

 رغثلا ىف نيملسملا ىديأب تيقب ىلا دعاوقلا مهأ امهو « ةدرالو ةشوطرط نم
 تعقوو . ةنولشزب ةرامإو نوجارأ ىف ةرواحملا ىراصنلا ىضارأ حاتجتل « ىلعألا
 نومار تنوكلا لغشو « كراعم ةدع « ةرئفلا كلت ىف ىراصنلاو نملسملا نب
 . نيملسملا تاراغ درل نيينوجرألا هئافلح ةنواعمب « ةنولشرب ريمأ ثلاثلا ريجنرب

 هلفشيامرهأ ناك « نيملسملا دض هطاشن فانئتسا ىلإ براحملا وسنوفلأ داع الف

 تناكو. اهنع نيملسملا ءالجإو « ىلعألا رغثلا دعاوق نم ىببب ام ىلع ءاليتسالا وه

 عقاولا ثلثملا ىف « ةعقاولا ةسانكمو ةغارفإو ةدرال ىف الوأ رصحنت « دعاوقلا هذه

 عقاولا ةشوطرط رغث ىف ايناثو « (وربيإلا ) ةربإ ربت ىعرف ىرحسو اكنس رهن نيب
 فده صخألاب انمدق امك ةشوطرط رغث ناكو . ةربإ بصم دنع طسوتملا رحبلا ىلع

 رن ىرجن نم قب ام ىلع ءاليتسالا هل ققح « هيلع ءاليتسالا ناك ذإ « نوجارأ كلم

 نيبو هتكلمم نيب ام لمعيو « مظعلا ربلا اذه ىف ةحالملا ةمالس هل نمضيو « ةربإ

 لوألا نمضتي « نيقش نم ريبكلا هعورشم وسنوفلأ عضو دقف مث نمو . رحبلا
 مث ١ ىرحسو اكنس ىرهن .ثلثم ىف ةعقاولا « ةيمالسإلا دعاوقلا ىلع ءاليتسالا

 ةديدج ةلمح وسنوفلأ دعأو . ةشوطرط ىلع ءاليتسالا وهو ىناثلا قشلاب اهعبتي

 .ناسرفلاو فارشألا نم ريثك ةلمحلا هذه ىف كرتشاو « هعورشم ذيفنتف ءدبلل ةيوق

 ىلع فحزلاب وسنوفلأ أدبو « ةطسقرس ةلمح ىف ثدح ام رارغ ىلع . نييسنرفلا
 ةدعاق ىهو « ةربإو ىرح ىرهن ىتلم دنع ةعقاولا ةسانكم ( ةسننكم ) ةنيدم
 اهمجاهف « فوشكملا لهسلا ىف اهعوقول ًاروسيم نكي مل اهنع عافدلا نكلو « ةنيصح

 ةنس هينوي ف كلذو « ةفينع ةمواقم دعب ملستلا ىلإ ترطضاو « ةدشب ىراصنلا

 . (ه هالال ةنس رخاوأ) م 11#

 أدبو « ةدرالو ةغارفإ ىتنيدم ىلع ءاليتسالا ىلإ كلذ دعب وسنوفلأ هجئاو

 لامشنم ةبيرق ةفاسم ىلع اكنس رهذل ىبعلا ةفضلا ىلع عقت ىهو ةغارفإ ىلع فحزلا

 ىبرلا قوف نيصحلا اهعقومل « نيملا رمألاب ةغارفإ ىلع ءاليتسالا نكي ملو . ةسانكم

 .نمو . هنع عافدلا لهسيو « هتمحاهم بعصت « قيض رعو ردحنم ةياهن ىف ةيلاعلا
 نأ « هتاكرح فنعو وسنوفلأ ةبهأ نم « نوطبارملا رعش دقف « ىرخأ ةهج



 ا

 . عوقولا كشو ىلع تحضأ « ىلعألا رغثلا ىف ىراصتلا نيبو مهني ةمحاحلا ةكرعملا

 « ةيقابلا رغثلا دعاوق حاتتفال « هتابهأو وسنوفلأ تاكرح ىلع اوفقو ذم اوناكو

 ةنولشرب ريمأ عم ملسلاو ماشا اودقعي نأ ؛ . دادعتسالاو طوحتلا باب نم اوأر دق

 « هبناج نع مهتابتقا ةيضارفلا زمني نأ ةيشخ كلذو : ثلاثلا ري رب نومار

 ةيونس ةيزج هل اودي نأ ىلع اوقفتاف 3 نيتبج ىف لاتقلا ىلإ نوطبارملا رطضيو

 بضخغف . همجوتو فسوي نب ىلع رمأ نع كلذو « رايد فلأ رشع انثا اهردق

 2 ةيزحلا اهنع ىدؤوت ىلا دالبلا كلت عزشي فوس هنأب مسقأو 2 وسنوفلأ كلذل

 .©20نيميصحلا نيفرطلا نع اهتعفنم كلذب عطقيو
 ى نوطبارملا رداب ىتح : ودعلا دي ىف طقست ةسانكم تداكام هنإف مث نمو

 « ةدرالو ةغارفإ نع عافدلل بهأتلا ىلإ ٠ سادنألا قرش طسو ىو ه رغثلا

 « سراف ىلأ ىف « ىلعألا رغثلا ىلإ ةبطرق نم ىنوتمللا ورمع نب رببزلا عرهو
 ىلاو ةيناغ نب ىبحم ايركز وبأ ريمألا هيلإ عرهو . نّوملا نم ةريفو ريداقم هعمو
 عجشأو مظعأ نم ناكو + سراف ةثامسمخم ةياورلا اهردقت ةوق ىف « ةيسرمو ةيسنلب

 لهأ ناكو . هتاوق ةدرال ىلاو ضايع نب هللا دبع دشح كلذكو . نطباررملا ةداقلا

 دق ؛ بوضنلا فمهدراوم تدخأو : راصحلا وسنوفلأ مهلع قيض اميح ةغارفإ

 «تاوقألاو داجنإلا بلطب : نيطبارملا ةداقلا ديمع هرابتعاب ةيناغ نب يحب ىلإ اوبتك

 نكلو . ةئيدملا هوملسو « وسنوفلأل اوعضخ لعفي مل نإ هنأب « مجاتك ىف هورذنأو

 اهذاقنإو ةغارفإ داجنإ ةمهم تناكو « ريذنلا اذه لثم ىلإ ةجاح ىن نكي مل ةيناغ نبا

 . ؟2ماههالاو ةريغلا ىهتن» ةيادبلا ذنم نيطبارملا ةداقلا رئاس ىدلو « هيدل ىلت

 انوح يرو + .ةقاوقإ لإ هتاؤقب لصو دق بشاوفلا ةاكمانشألا كلن ف و

 دشأ شيندرم نب دمحم نب دعس اهلاو ةدايقب اهلهأو اهتيماح هتمواقف « راصحلا

 ةمواقملا هذه هتلمحو « هيلإ دوعي مث « ةرم ريغ راصحلا عفري نأ رطضاو « ةمواقم

 ىلع ممصتلاو + ةروصحما ةنيدملا ىلع قيبضتلا ىف هدوهج ةفعاضم ىلع « اهناذ

 لبق زريمار وشناس هوبأ مسقأ اك ةغارفإ راوسأ تحن وسنوفلأ مسقأو . اهذخأ

 مسقأو اهمنود تومموأ ةغارفإ حتتفي نأ « ةقشو راوسأ تحن « اماعنيعبرأب كلذ

 ركسعملا ىلإ نسيدقلا تافرب وي نأ كلذك وسنوفلأ رمأو : هتداسنم نورشع هعم

 )١( ركذلا فلالا طوطخملا ) نامل ظن ىف ناطقلا نبا ( .
 )١ ( ركذلا فلاسلا طوطخملا ) ناحلا يظن ىف ناطقلا نبا ( .



 ساالاط

 سماوقلاب ةوسأ فوفصلا ةدايق نابهرلاو ةفقاسألا ىلوتي نأو « دنحلا ةساحخءاكذإ
 « عئاقولا ريوصت ى ةينارصنلاو ةيمالسإلا ناتياورلا .فلتخت انهو . ( تاتنوكلا )
 « ةغارفإ ىلإ لصت ةيطبارملا شويحلا تداكام هنإ ةيمالسإلا ةياورلا لوقت اميِبو
 مدقت ةيئارصنلا ةياورلاب اذإ « ىراصنلاو نيملسملا نيب ةمساحلا ةعقوملا تيشن ىبح
 2 ةغارفإ رهاظ ىلإ لصت ةيطبارملا تاوقلا تداكام هنأ وهو « رخآ اليصفت انيلإ
 مزهو « نيتيلاوتم نيتكرعم ىراصنلانببو اهيب تعقو ىح « اهداجنإ ىلإ مدقتتو
 ةنيدملا لهأ ىلإ سأيلا بد ذئدنعو ء رارفلا ىلإ اوأللو « نيتعقوملا ىف نوطبارملا
 ممصو « ملستلل ضرع لك وسنوفلأ ضفرف « طورشلا ضعبب ملستلا اوضرعو
 مظنو 6 سأيلا ةمواقم ىلإ نوروصحملا بلقئاف « فيسلاب ةنيدملا ماحتقا ىلع
 هيلإ اوبذج انيك اوربدو « ةنيدملا .ذاقنإ ةلواحم ىلإ اوداعو « مهتاوق نوطبارملا
 . ةعقوملا تمرطضاو لاتقلا بشن انهو . ناوملا نم ةلفاق دي ىلع « نينوجرألا

 «ةغارفإراوسأ تحت ىراصنلا نيبو نيطبارملا نيب تبشن دقف « لاح ىأ ىلعو
 . ىلعألا رغثلا ىف ةمشاحلا كراعملا خيرات ف فرع امم « فنعأو دشأ نم ةعقوم
 ريدقتوهو « 27 سراف فالآ ةثالث وحنب نطبارملا تاوق ةيمالسإلا ةياورلا ردقتو
 ةرشعبةينارصنلا ةياورلا مهردقتو « اهجئاتنو ةكرعملا ةماخض عم انرظن ىف قفتي ال
 رشع ىّنِإِب ةيمالسإلا ةياورلا هردقتف «ىئارصنلا شيحلا امأو .©0سراف فالآ
 قوفتت تناك ةينارصنلا تاوقلا نأ « لاح ىأ ىلع حجرملا نمو..«2”سزاف فلأ
 نوملسملا ىدبأو ؛ عورم ديدش لاتق نيقيرفلا نيب عقوو . نيملسملا ىنع ةرثكلا ىف
 كلذك نوينوجرألا لتاقو « ةلاسبلاو ةعاربلا نم ةعئار ًابورض ةيناغ نبا ةدايقي
 « ةغارفإ لهأ جرخو « هسفنب ةكرعم لا دوقي مهكلم ناكو « ةعاجشلا نم ضيفب
 لتقلا رثكو « ىراصنلا ىلع رمألا دتشاف « فاحلا نم ىراصنلا ىلع اوضقناغ
 « ًاقيزمت مهفوفص تقزمو « رباكألاو ةداقلا نم ةريبكة دع مهنم تكلهو « مهف
 ىلوتساو ؛©0شيلقأو ةقءالزلا ىتغقوم ذنم اهلثممهصي مل « ةقحاس ةعيزب اوبيصأو

 . سراف اتئام ةدرالتاوقو « سراف ةئامسخ ةيسذلبو ةيسرم تاوقو « سراف نلآ ةيطرق تاوق : ىقآلا رسنلا لع ةيلبارملا تاوقلا دحي وهو « 1+ ص١1 جريثألا نبا )١1(
 ىف سلدنألا خيرات ىف خابشأ كلذكو .. لس سعمأعن طاف الها. !!1. مم 248. )١(

 . 154 ص (ةيبرعلا ةحرتلا ) نيدحوملاو نيطبارملا دهع
 . #1 صدر ج تيثألا نبا (؟)

 . ( باتكلا اذه نم. 4١ ص ) ىلعألا رغثلا ةطيرخ ةعقوملا ملاعم ديدحت ىف عجاد ( 4 )



 ١54ل

 نم رشع عباسلا مويلا ف كلذ 0 مهحالسو مهداتعو مهتلحم ىلع نوملسملا

 20( 18 ةنس ناضمر 78 ) م 114 ةنس هيلوي

 تاياورلا ظعمو . براحما وسنوفلأ ريصم ى نيب ًافالتخا ةياورلا فلتختو

 رابخألا ١ بحاص ةياورلا هذه ديويو . ةعقوملا لالخ طقس.هنأ ىلع ةينارصنلا

 وه افوح ًابير ريثي ىذلا نكاو . .مه ريغو اقيروث و - ىلإ إطيلطلا كيردرو (ةيلطيلطلا

 «ىرخألا ةياورلا امأو .©0ةعقوملا اياحض نيب طق دجوت مبراحا وسنوفلأ ةييانأ

 ف رصاعم ىنولطق خرؤم ىوريو : لئالق مايأب ةعقوملا دعب وت وسنوفلأ نأ ىهف
 رارقلا قوسرتلا دنع ئر راصنلا ىلع ةقحاسلا ةمب زها تمت نبح هنأ :ةكرعملل هفصو

 « ةطسق رس ىف « اينبالىد ناوخ» سيدقلا يد ىلإ ألو ء طقف نيسراف ةبحصب

 117 4ةنس هيلوي”ه ىف كلذو «ةعقوملا ن نه طقف مايأ ةيناثل « ءآسأيو امن قوت كاانهو

 ف انل لوقي ريثآلا نبا نإف . ريسي فالخ عم ةيمالسإلا ةياورلا هديؤت ام اذهو

 ع ةطسقرس ةنيدع هتع زه بقع قد (وسنوفلأ ) ريمذر نبا نأ « ةعقوملا نع هثيدح

 لوقيو<"9(ةعزهلا نم ًاموي نيرشعدعب ًاعوجفمتام « هباصأ نم لتق ام ىأر الف »
 هلاو ةطسق رس ةنيدع قحلو « دج ةليلق ةمذرش ىف رف ريمذر نبا نأ ناطقلا نبا

 ناح من ةليلق ارهشأ التخع اب ماقأف ةقشو ىلإ اهنم جرخ من« نهذلا لوبخم « لقعلا

 + ةعزه بقع رف وسنوفلأ نإ + راطعمللا ضورلا بحاص انل لوقيو . 2هلجأ
 هرداغ مث : هعم ىب ىذلا لفلا عم « قهاش لبج سأر ىف برخ نصح ىلإ ىوأو

 , ©9نوملبسملا هب قدحأ اهيح ليللاب اللستم

 قاروألا ) ه همم ةنس ىف ىراذع نبا هعضيف ةعقوملا خيرات ى ةيبرعلا ةياورلا فاتخت )١(
 ه ه4 ةنس ىف تعقو اهنإ ناطقلا نبا انل لوقيو . ( ٠٠١ ص سريبسه - ركذلا ةفلالا ةطوطخلا

 ىف ريثألا نبا اهعضيو ( هركذ قباسلا طوطخما ) ه ه4 ةنس تعقو اهلإ رخآ عضوم ىف لوقيو

 ناضمر ى تعقو اهنإ راطعمللا ضورلا بحاص انل لوقيو . ١( ضصالا ج) ه هدو ةنس

 اديدحت اهخيرات انل ددحت ةينارصنلا ةياورلا نكلو . ( ؟؛ ص سلدنألا ةريزج ةفص ) ه ه؟ه ةنس
 .ه ه؟م ةنس ناضمرل قفاوملا « 4+١١ ةنس هيلوي وهو « ًاحضاو ًاقيقد

 ددعي ثيح شماملاو « 88. [ةاسعمأع : طله الما, [11. م. 248. كلذ ىف مجاري (؟)

 لك. ماعم : 2«ءمفعمعو :ًاضيأ عجاد و . ةعئوملا فوفوفلأ ل طوقسل ةديؤملا ةينارصنلا تاياورلا

 و ملوموعتقم لع امد ةليسمرةرأ لعق م. 269 - 8

 ا عا جريثألا نبا 2(

 . (هركذ قباسلا طوطخما ) نالا ظن ىف ( 4)

 . 8٠6 صراطعملا ضورلا ( ه )



 - ا[ه-

 «سلدنألا ءاجرأ رئاس ىف قيمت ىدص « ةغارفإ ىف ناطبارملا رصنا ناك دقو
 قباس ىلإ « ةيركسعلا نيطبارملا ةعمس تداعو « صاخ عونب ةينارصنلا اينابسا فو
 كلذ ىف نيطبارملا دئاق « ةيناغ نب ىبحب تيص عاذو « ةريزحلا هبش ىف اهناكم
 ىف نيطبارملا ةدايق ى ةيناغ نبا علطضي فيك دعب ايف ىرتسو « دوهشملا مويلا
 ةءقاو ىف « ىسرملا حاضو نب رفعج وبأ رعاشلا ظن دقو . رود مظعأب ةريزحلا هبش

 : اهف لوقي ةديصق ةيئاغ نبا حيدمو « ةغارفإ

 نايغ ران ىداعألا كنم بشو  ىناولا لبسأ امل كيدرب ترث

 نافجأ فطو اهلع وفي نيعلاك موحت ئطتللا ةياغ ىف تفند

 ناودغب اهنم اوبرش امنأك 2 ةتلصم دنهلا فويسي مهرقع

 نابلا نع زجعي مل عبنلا رسدكي نم 2 مهلتق سفن ىوس كيلع نوه
 نايسشو خايشأ دئارف الإ ارثتنم كنم ”دّمع شيحلاو تفقو

 ناحلأ عيجرت اهلاصن نأك اه حامرلا عقو نم طحنت ليخلاو

 رطخللا عشقنا نأ ٠ براحملا وسنوفلأ كالهو « ةغارفإ ةعقؤم رثأ نم ناكو
 «سلدنألا قرش نعو «ىلعألا رغثلا ىضارأ نم نيملسملا ىديأب ب امع « نيح ىدم
 تناك ةرطخ ةيصخش « ىراصنلاو نيملسملا نيب عارصلا ناديم نم تفتخاو
 ةمالسو « نيملسملا مالس « تيمتسملا اهميمصتو ىدملا ةديعبلا اهعيراشمب ددهت
 « لوألا ودنانرف لثم « عقاولا ىف براخا وسنوفلأ ناك دقو . ىسلدنألا نطولا
 . ىطسولا روصعلا ىف « ةينارصنلا اينابسا كولم مظعأ نم « سداسلا وسنوفلأو
 حاتتفا ناك امك « نوجارأ ةكلممل ديدج رصع ةحتاف « ةطسقرسل هحاتتفا ناكو
 نوجارأ ةكلمم تدغدقو« ةلاتشق ةكلممل ديدجر صع ةحتاف ةلطيلطل سداسلا وسنوفلأ
 نم ةلاتشق ةكلمم ةنيرق « وشناس هيبأ دهع ذنم « اهعم راقان ةكلمم داحتاب « هلظ ىف
 دقو «سلدنألا ةزجانم ىف سارملا ةوقو « دراوملا ةماخضو ء« ةعقرلا ىئارت ثيح
 ةليطتو ةطسقرس هحاتتفاب « اهتعقر عسوي نأو ء هتكلمم دودح دطوي نأ وه عاطتسا
 «همامأتناكو « ةيمالسإلا دعاوقلا نم « اهريغو ةقرودو بويأ ةعلقو ةنوسرطو
 نكلو « ىركلا اينابسإل ًارصيق ودغي نأل ةصرف « ةلاتشق ةكلم اك ارّوأ نم هجاوزب
 نم ةلاتشق فارشأ هادبأ امو « ناطلسلا لوح فالخ نم نيجوزلا نيب بشن ام
 برحلا تناكو « عورشملا اذه لثم مطحتب اليفك ناك - نوجارأ رينل ضغي
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 اتاقوأ نيملسملل حيتت : نوجارأو ةلاتشق نيب كلذ ءارج نم تبشن ىلا ةيلهألا
 ةيمالسإلا ةياورلاو . ةينارصنلا ىض ةارألا ىف وزغلا صرف ملل حينت اك« ندابل

 دشأ نم ناكو » هاوق ىف ريثألا نبا هفصيو . براحم ا وسنوفلأ ةمظعب ديشت اهسفن
 , 90, اريص مهمظعأو ن مملسملا :برحل ًادرجت مهرثكأو ٠ ًاسأب جنرفلا كولم

 « نيطبارملا دهع دهع ىف ةينارصنلا اينابسا خيرات نع مالكلا دنع ىنعن فوسو اذه

 . تراحم ا وسنوفلأ دهع ىف ةلاتشقو نوجارأ لاوحأ نع ثدحتلاب

 ةعقوم ف قحاسلا مهرصن نم مغرلاب : نيطبارملا نأ ؛ ةظحالملاب ريدج وه امبو
 1 ا ا ا ول داما واكو عقاب
 ةبرقمىلع تناك دقو « اهدادرتسا ةلواحمو : ةطسقرس ىلع اوت فحزلاب مهرصن
 ىلع عجشي امم « هلهاع كالهو « ىنوجرألا نقولا يالا + مرد اسوم
 + رصنلاب نطوملا كلذ ى اوعنق نيطبارملا نكلو « ةلواحلا هذه لثع عالطضالا

 مجحأ ثيح « ةق'الزلا رصن بقع ثدح ام رارغ ىل + مدعاوق ىلإ ىلإ اوفرصناو

 رايمما ة ةصرف زاهتناو « نيلاتشقلا ةدراطم نع نيفشات نب فسوي نيطبارملا لهاع

 سفن اوناك نطبارملا نأ بيرغلا نمو ؛ ةلطيلط دادرسا ةلواحمل ىلاتشقلا شيحلا
 ةيرخع تاوزغب نوموقي ه 1 ةئس ةغارفإ ةكرعم هبف تمرطضا ىذلا تقولا
 نب ىلع نيملسملا ريمأ دلو « نيفشات ريمألا ةدايقب « ةلاتشق ىضارأ ى ةميقع

 مهراصتنا رثأ ىلع : ىلعألا رغثلا ىف مهتاوق نم ًاديزم اودشح مهنأ ولو ؛« فسوي

 ةصرف بيرالب عيييدل تناكل « ةيناغ نب ىبب لطبلا مهدئاق ةدايقب ةغارفإ ىف

 « نيطبارملا نأ انيأر قو  ةطسقرس مظعلا يالسإلا رغثلا دادرتسال ء ةحجررم

 ةلاحلا ىف مهماجحإو « ةغارفإو ةقاالزلا 3 مهر فظ لالغتسا نع مهماجحإب

 « ةطسقرس داد ريسا ةلواحم نع ةيناثلا ف + ةلطيلط,ة15 زا ةلواع غ ىلوألا

 نيتلاحلا ىن هل تناكو « هتروطخ ىف كنا رم أطخ نتلاحلا ىف اوبكترا دق

 . ىدملا ةديعب جئاتن

 ىلعألا رغئلاب دوه ىبب كلم ةمتاخ هم

 )0111١( ه ه#0 ةنس رخاوأ ىف « اهلهأ ةوعدب ةطسقرس نوطبارملا لخد امل

 دوهنب نيعتسملا دمحأ نب كلملا دبع « دوه ىنب نم اهكولم رخآ اهرداغ دق ناك

 فالثللا بد « ةريسي ةرثف ىوس مكح دق كلملا دبع نكي ملو . ةلودلا داعب بقلملا

 2378 صالر جا ريثألا نبا (1)



 - ااا

 اهسح مهئاول تحت هئاوضناو ىراصنلا هتفلاحل ةطسقرس لهأ نببو هنيب اهالخ

 هلوأو هلهأ ف كلا دبع راسو ٠ «فئاوطلا لود » باتك ىف لبق نم هانلصف

 رهن عرفأ دحأ نولاخ ره ىرسيلا ةفضلا ىلع ةعقاولا « ةعينملا ةطور ةدعاق ىلإ
 دق دوه ونب ناكو . ةطسق رس نم ًارتموليك نيثالثو ةسمخ ديق ىلع « ةيبونحلا ةربإ

 نوكتل اهودعأو « ةمخضلا ةينبألاب اهودوزو اهونصحو « ةدعاقلا هذه اوأشنأ

 «ةطور نصح أشنأ ىذلا نأ تاياورلا ضعب ىو . ىوثمو أجلم ةرورضلا دنع مل
 ىلإ هيف رفح هنأو « كلملا دبع دلاو نيعتسملا وه « ةقئافلا هتعانم هيلع غبسأو

 ر ؟9ءابملا هيف عطقني الف جرد ةئاعبرأ ىلع فينت « هجاردأ نقتأ ًابرس ىداولا ىلإ

 ةرامإ نأ رهاظلاو . ةريغص ةرامإ اهم أشنأو « ةدعاقلا. هذه ىف كلملا دبع رقتساو

 ةعقاولا ةجرب ىبح الامش دتمت « ىضارألا نم ةعقر « ذئموي .لمشت تناك ةطور

 .بحاص هركذي ام كلذ ىلع لدي « ةليطت نم ةبرقم ىلع « ةطسقرس ىبرغ لامش

 « ةطسقرس بحاص ركع ابأ ريمألا نأ نم ةثامسحو رشع ةنسرابخأ ىف برغملا نايبلا
 و ايس وح ا دوال عام قا

 ىح « اهقاهرإ ىف غلابو « .املع قيضف « دوه نب نيعتسملا نب ةلودلا دام ابو
 ءادملا نأ ودبي هنإف لاح ىأ لغو - ©20ةطسقرس ىلإ اهلع عجرف « اهلهأ هحلاص

 ةلودلا دامع عضو دقف مث نمو « نيطبارملا نيبو ةلودلا دامع نبب « ًاكحتسم ناك

 ن.طبارملا ةمقن نم ةيشخ «براحنا وسنوفلأ «ىوقلا نوجارأ كلم ةيامح تح هسفن

 وحن ة ةريغصلا هترامإ مكح ىف « ةلودلا دامع كلملا دبع رمتساو « ةطسقرس ةداس

 هتناكتو .. (م0١1) هه14 ةنس نابعشىف ةطور نصح ىفوت ىتح ؛ ًاماع نيرشع
 براحلا وسنوفلأ حبصأو « ىراصنلا ىديأ ىف ءانثألا كلت ف تطةس دق ةطسقرس

 تيا م ا عزانم الب ءاحنألا هذه ديس
 .ىديأ ى ةنيدملا تطقس ىبح « نطبارملا ةيامح تحت « ةطسقرسب ًاريمأ ثبل

 ةهديئونال ةفيعض ةياورلا هذه نأ ديب .«0ةطور ىلإ اهنم رف ذئدنعو « ىراصنلا
 .نطبارملاةالولا ىلاوت نم هانركذ نأ قبسام « سكعلاب اهضقنيو . ىرخأ ةياور ةيأ
 ةنس ىف ىراصنلا ىديأ ىف اهطوقس ىتح جاحلا نبا اهلخد ذم . ةطسقرس ىلع
 (ماللال) هدلك

 )١( ةحول ركذلا فلاسلا ةيميداكألا طوطخم ) «ءافتكإلا » باتك ف سوبدركلا نبا ١56اب( 

 . ( 78 ص سريبسه - ةطوطخما قاروألا ) برغملا نايبلا ق.ىراذع نبا ( ؟ )
 . ( ب56١ ةحول طوطخلا ) ركذلا فلاسلا هباتك ف سوبدركلا نبا (؟)
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 دمحأ رفعج وبأ هدلو : اهلامعأو ةطور ةرامإ ىن هفلخ ةلودلا دامع قوت انو

 ب وجا ايما وسر وسم

 : هيبأ ودح اذحو « ىضارألاو نوصحلا نم اوح امو ةطور مكح ى رمتساو

 هنأ دي . نوجارأ كلم براحلا وسنوفلأ ةياج تحت ءاوضنالاو ؛ ىراصنلا ةفلاحم

 اينابسا | نم ىرخألا ةيحانلا ىلإ هجتي نأ ىأرو . رئنلا اذه ةأطوب رعش نأ ثبل ام
 « سيدنومبر وسنوفلأ ىّفلا ةلاتشق كلم ناكو . ةلاتشق ةيحان ىلإ : ةينارضنلا

 « ىثوجروبلا دنومر هيبأ مساب دنمر نب شنفدأ ةيبرعلا ةياورلا هيمست ىذلا

 ةافو دعب ىحضأو : ثدح وهو كلملا ىلوت هثال - ريغصلا كلملا ىأ نطبلسلابو

 .نيرشعلاو ةيداحلا زواجي انو ةلاتشقو نويل ىلع اكلم :م11؟<ةنسىفن اكاًروأ همأ

 هسفاتمو همصخ نيبو هئيب لاضنلا ىهتنا نأ دعب ٠ سيدنومب ر وسنوفلأ ناكو

 وديب ىوقلا ةلاتشق ديس ىحضأو : هرفظب مدقلا همأ جوز ٠ براحما وسنوفلأ

 ةفرعم « ةلودلا فيس » ةينيتاللا ةياورلا فرعتو . لضفأ ًافيلح ةلودلا فيسل

 ضرع ةلودلا فيس نإ انل لوقتو « 240019 ( الودافس » هيمستو : ةديج

 * هئاول تحت ءاوضنالاو ةلاتثق كلم عم فلاحتلا ةركف « هئارزوو هدالوأ ىلع

 هيلإ لسري نأبو 3  ةدايز ف هتبغرب ةلاتشق كلم ىلإ ثعب هنأو الع اوةفاوف

 « هلاسرف رياكأ ضعبب ب ُكلملا هيلإ ثعبق « نطبا را نم ًاقويخ.« هتيايخل هئاسرف شعب

 « كلم ةلماعم هلماغو «ضطغو باجرتب كلا هابقتساف « ةلطيلط طالب ىلإ هويصصو

 طالب ةماخف نم هآر امب ةلودلا فيس رثأتو : ةسيفنلا ايادهلا نم ةفئاط هيلإ مدقو

 هسفن عضيو « هتيامحو هئاول تحت ىوضني هنأ نلعأف « هتلماعم م.ركو « ةلاتشق

 دالبو نوصح لباقم « ةطور نصح نع هل لزن مث « هفرصت تحن هدالوأو وه

 عضوو الإ لقتناف « ةلاتشق كلم اهايإ هاطعأ « ةروداما رتسإو ةلطيلط ةقطنم ىف

 , (90هتمدخت ف ةسفن

 ةغيص ف ةلودلا فيس ةصق « ىرخألا ةينارصنلا تاياورلا ضعب انيلإ مدقتو

 نم ىشخو « ةقهرملا نوجارأ كلم ةياحت مرب امل ةلودلا فيس نإ لوقتف ٠ ىرخأ

 « ةلاتشق كلم ةياحح فرتعي نأ ررق « ىراصنلا كولملل هتفلاحم هيلع هتيعر بالقنا

 «ةريغصلا هتكلممنم ةيقابلا « ةعينملا عقاوملانم اهريغو « دوهلا ةطور نع هل لزنو

 48. اطدعو : الداعمعأم ةعمطع (الواعمق 1901) 1.1. ىف ةياورلا هذه مجارت (1)
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 الالة

 ةلاتشق ىف ةنكمأ ةدع « كلذ لباقم ىف هاطعأو « باحرتب ةلاتشق كلم هلبقتساف

 ©0(م11817 ةنس ) نويلو

 هلزانت نعو « دوه نب رصنتسملا ةلودلا فيس نع ةيبرعلا ةياورلا انثدحنو

 رثثالا نبا عضيو . كلذ ليصافت ىف فلتخت اهلكلو « ىراصنلا كلل ةطور نصح نع
 رصنتسملا نإ انل لوقيو « (م 1١5 )ه ه59 ةنس ثداوح ىف لزانتلا اذه

 . ( سيدنوعر وسنوفلأ ) «نيطيلسلا »عم حلصلا ةنسلا هذه ىف دقع « دوه نبا

 «هتمواقم نع عض ىتح اهلاتقو رصنتسملا دالب وزغنم رثكأ دق « نيطيلسلا » ناكو
 نأ ىلع« نينس رشع ةدمل حلصلا امهنيب رقتساف « ةدم هدنجو هسفن حبري نأ ىأرف
 ىراصنلاولستو « اهنصحأو نوصحلا عنمأ نم وهو « ةطور نصح رصنتسملا مسي

 , ؟9« دحأ هلبق اهلعفي مل ةلعف رصنتسملا لعفو » نصحلا

 ليصافتب اهف درفني ء:ةيفاضقا يار ةئقازلا هذه نع سويدركلا نياانلإ مفقيو

 ا بقلملا رطربنإلا مورلا ةيغاط نأ اهتصالخ « ةصاخ
 نسحأو هام ةلاتشقب ابنع هضوعيو ةطور نع هل ىلختي نأ هيلع ضرعو « رصنتسملا

 هعم جرخم فوس هنأو « سلدنألا ىنرغ دالب ىلإ برقأو ودغي ثيحم « ديفأو
 نه نقي ىلع هنأو « هتعاطل اهلهأ وعدي ةلاتشقل ةخلاتملا دالبلا نم ةفئاط ىلإ هسفنب

 وقاذأ دق ندطبارملا نأل « هتوعد ىلإ نوبيجتسي فوس دالبلا هذه لهأ نأ

 ءانبأ نم قبي ل هنأ اربخأو « مهللود لاوز نونمتيو « مهنوهركي مهو « باذعلا
 نع ةلاتشق كلمل رصنتسملا ىلخت اذكهو « رصنتسملا ىأ « هاوس نيملسملا كولملا

 ىرقب هلاتشق كلم اهنع هضوعو . « لقعي نم هلثم رصبأ ام لقعم » ىهو ةطور
 لين يلا جا ريح هدالب ىف ةلغم عرازمو

 « عضوم ىأ وأ « ةيرق ةيأ هتوعد ىلإ بجتست ملو « ًاعنتمم هافلأ الإ ًاعضوم دصق اف

 ودعلا نإف « هئاول تحن اومضناو هوعاطأ نإ « ًاعيمح دالبلا هذه لهأ ىشخو
 دافتسيو. ؟0ةقفص رسخأب هعورشم نم رصتتسملا عجر اذكهو « مهكلميو مهلغي
 رصنتسملامادختسا ىلإ ىري ناك « ةلاتشق كام نأ « هذه سوبدركلا نبا ةياور نم

 ركع اهطسعماعت ذطتل و الما. ال1 م. 247. )١(

 185 صار ج ريثألا نبا (؟)

 قباسلا خيراتلا ةيميداكأ طوطخم )« ءافتكإلا » باتك ىف سوبدركلا نبا ةياور تدرو (؟)

 . (ب ١58 ةحول ركذلا
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 تالله مج

 دالبلا ضعب نم نوكتت « ىبرغلا بونحلا ةيحان نم ةلاتَْهل ةخاتم ةرامإ ءاشنإ ىف

 ةدعاق اهنم لعجم ىكل كلذو : ةلاتشق دودحل ةرواحنا ةيئانلا ةيمالسإلا ىرقلاو

 ىف نيملسملا نيب قيرفتلاو برضلل ةليسوو « سلدنألا ىضارأ ىلع هناودعل ةيمامأ
 هماقم ىف « رصنتسملا ةلودلا فيس.رصتقاو هعورشم ىف لشف هنأ ديب « ةقطنملا كلت
 رابألا نبا انل لوقيو . ابف شيعيل هل تحنم ىلا ىضارألاو نكامألا ىلع : ةلاتشقب
 ىلإوعدت ةياور هذهو. .©0ةلطيلط هنيدم فصنب ةطور.نع هضوع ةلاتشق كلم نإ
 ةياورلا انل لوقتو « ةلاتشق ةكلمم ةمصاعتقولا كلذ تناك ةلطيلط نآل : لمأتلا

 ةقطنم ىف ًادالبو ًانوصح رصنتسملا حنم ةلاتشق كلم نإ ركذلا ةفلاسلا ةينيتاللا

 ايحنكامألا هذه تلمش اعرو «لوقعملا ىلإ برقأوهو « ةروداما رتسإو ةلطيلط

 ةطور نع رصنتسملا لزانت خيرات رابألا نبا عضيو . اهتاذ ةلطيلط ىف ًارود وأ
 . (م 1١188 ) ه ه4 ةنس ةدعقلا ىذ رهش ف

 امع اهنومضم ىف فلتخت ىهو ؛بيطحلا نبا انيلإ اهمدقي ىرخأ ةياور كانهو
 وسنوفلأ ىنعأ « ريمذر نبا ةيامح ىلإ أخل دوه نب رصنتسملا نأ اتصالخو « مدقت
 هضواع ريمذر نبأ نأو « ةلاتشق كلم ةياح ىلإ سيلو « نوجارأ كلم براخملا

 .©9هلاومأو هلهأب اهملإ لقتناف رغنلا ىلامش ىنةليطُأت ةنيدم لامعأنم نكامأب ةطور نع
 دوه ىبب ةساير « اهلابعأو ةطور ةدعاق نع رصنتسملا لختب تهننا اذكهو

 ىف ديدحلا هرقم ىف رصنتسملا ماقأو . ةعدقلا ةطسق رس ةكلمم ضاقنأ نم قبت اهف

 ىف لخدتلل ةصرف هل تحنس نأ ىلإ « ىرخأ ماوعأ ةعضب ةلاتشق كلم فنك
 ى هب ىعنس ام وهو « ديدج نم ةسايرلا ىلإ هقيرط قشو « سلدنألا ثداوح
 . بسانملا هعضوم

 )١( ص ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نبا 588 .

 ص مالعألا لامعأ ىف بيطخلا نبا (؟) 11/5 .


