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 ىلع نب نيفشات ريمألا
 ةريزحلا هبش ىف هلامعأو هتاوزغو

 لوح فالفلا . سلدنألا نوئش نيفشات هدلو ىلوي فسوي نب ىلع . نيطبارملا ىدل ةيلوتلا ةدعاق

 ىغارأ نوزغي نويلاتشقلا . ةيليبشإ ىلاول ةوزغ . ةلاتشق وزغ ىلإ نيفشات جورخ . ةيلوتلا هذه خيرات
 وزغ ىلإ نييلاتشقلا دوع . ةكسلا نصح مدتتفي نيفشات . نوجارأ ىضارأل ىلع نب ناتني ةوزغ . ةبطرق

 مهدوع . مهدرو ةيليبشإ ىفارأل نييلاتشقلا وزغ . مهتم زهو مهئاقل ىلإ نيفشات ريسم . ةبطرق ىضارأ

 . سويلطب برق ىراصنلاب هتاوقو نيفشات ءاقتلا . سدنومير وسنوفلأ مهكلم ةدايقب وزغلا ىلإ
 ىف نيطبارملا ةميزه . راكبلا ةعقوم ىف ءاقللا. وزغلا ىلإ نيفشات جورخ . مهرارفو نييلاتشقلا ةمرزه
 ناكم نع حاضيإ . هحصنو نيفشات حيدم ىف فريصلا ركب نأ ةديصق . مهراصتناو مهتابث مث ةيادبلا
 ىتح مهثيعو نييلاتشقلا لغوت . سلدنألا ىضارأل ةيلاتشق ةوزغ . ةفلتخم ةيسلدنأ ثداوح . ةعقوملا

 . ةبطرق ىضارأل ىرخأ ةيلاتشق ةوزغ . ةلاتشق ىضارأ ىف نيفشاتل ةديدج تاوزغ . شيرش ىضارأ
 ىلإ نيفشات دوع . هترادإ نسحو نيفشاتب هيونتلا . ةبطرق ىلإ ةطانرغ نم ىطبارملا محلا ةدعاق لقن

 . اهتعاوبو ةيلوتلا هذه فورظ . ريس هيخأ ناكم دهعلا ةيالول هرايتخا . برغملا

 ةلودلا نأ « اهملاقأو سلدنألا ةالو رابخأ ىف هانركذ ام « مدقت امم حضو

 ىلوتيف « ةرسألاو ليبقلا ةيبصع ىلع سلدنألا مكح ىف دمتعت تناك « ةيطبارملا
 كلذك ءالؤه ىلوتيو « هراهصأو هتبارقو نيملسملا ريمأ ءانبأ نم ءارمألا ابن مكحلا

 هذه تقبط دقو . ريمألا دلو ةماعلا ةدايقلاب علطضيو « ةيطبارملا شويحلا ةدايق
 «ةيطبارملا شويحلا دئاق ىنوتمللا ركب ىلأ نبا ريس ريمألا ناكف « ةيادبلا ذنم ةدعاقلا

 دلو ممت رهاطلا وبأ ناك مث « نيفشات نب فسوي دهع ىف سلدنألا نوئش ىلوتمو
 « فسوي نب ىلع هيخأ ةيالوو « هدلاو ةافو ذنم « ةماعلا ةدايقلا ىلوتم فسوي

 هبصنم ىف ممت ثبلو . ةطانرغ ةيرادإلا هتدعاقو « سلدنألا نوئش ىلوتم كلذكو

 ه 00١ ةنس ىف شيلقأ ةعقوم ذنم ةيطبارملا شويحلا ابف داق « ماوعأ ةدع
 ةدندك ةعقومو « (م1118) هه17 ةنس ىف ةطسقرس طوقس ىتح «(م8١11)
 ممت رمألا لو ء (م17١1) ه ه15 ةنسىفو . (م 1١5١ ) ه 014 ةنس ىف

 ىلوو « ىلاتلا ماعلا ىف ةيليبشإ نع فرص مث ةطانرغ ةيالو بناج ىلإ ةيليبشإ ةيالو



 ا

 ىلع ًايلاو كلذ دعب ميمت ريمألا رمتساو . فسوي نب ىلع نب ركب وبأ ربمألا ةيليبشإ

 م(م1151) هه١٠1 ةنس ىنوت ىتح . سلدنألا نوئش رئاسل ًايلوتمو . ةطانرغ

 اذه ىف ةودعلاىلإ ربع اميح ء دشر نب ديلولا ابأ ىضاقلا نأ ركذلاب ريدج وه اممو

 ناك : نيدهاعملا ىراضتلا ةألاع . براخملا وضوفلا ةوزغ ل ىلع « هسفن 1

 نيدهاعملابيرغت ىف فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ ىدل هيعس بناج ىلإ -

 نكاو .©2هربغ نييعتو : سلدنألا ةيالو نع عمم هيخأ ل ع

 «سلدنألانوئشب فسوينب ىلع نيملسملا ريمأ دهع ذئدتعف . ممت ةافوب لجع ردقلا

 فالآ ةسخ نم ديدج ىطبارم شيج ىف اهيلإ ربعف : ف نيفشات هدلو ىلإ
 . ةلاتشق ىضارأ ىف تاوزغلا نم ةديدج ةلسلس أدب نأ ثبلي ملو « سراغ

 نأب لوق كانهف . سلدنألا نوئشل نيفشات ةيلوت خيرات ىف ةياورلا فلتختو
 اذه نأب رخآ لوق كانهو . د هنع لزع بقعه ١ ةنس ى تناك هتيلوت

 ىف ناك هنأب ثلاث لوق كانه مث , 29ه ه9 وأ ه11 ةنس ىف ة ناك نييعتلا

 نيفشات تاوزغ نع برخملا نايبلا بحاص لاوقأ نم ودبي هنأ ديب .2©ه ه؟+

 ًادوجوم ناك نيفشات نأ . ةيئارصنلا ةياورلا اهديثوت لاوقأ ىهو + سلدنألاب
 ةبرقم ىلع نييلاتشقلاب هتاذ ماعلا اذه ىف ىثلا دق هنأو : ه 017 ةنس ذنم سلدنألاب

 ثداوح ناطقلا نبا انل هركذي ام ًاضيأ اهديؤي ةياورلا هذهو .©2حابر ةعلق نم

 ةيالو نع رككب ابأ ريمألا هدلو لزع . فسوي نب ًايلع نأ وهو ءاه 077 ةنس

 هيلوتو ٠ هيخأ ةعيب نع ضري مل هنأل . ءارحصلا ىلإ داوبكم هبرغو ٠ ةيليشإ
 ديؤيو . "9ةبطرق ىلاو ىادجأ ةيليبشإ ةيالوإ هناكم نيعو ٠ سلدنألا نوئش
 انل لوقيو ؛هبيرغت نء ًآئيش انل ركذيال هنكلو ركب ىأربمألا لزع ةعقاو ىراذعنبا
 .©0هها1 ةنس نابعش ىف كلذو . ريس نب رمع وه ةيليبشإ ةيالو ىف هفلخ ىذلا نإ

 ةياور قارولا نبا نع انيلإ لقتي . برغملا نايبلا بحاص نإف كلذ نع الضفو

 )١( ص ةيشوملا لللا ا01٠١.

 1١١5. ص ساطرقلا ضور (؟)

 م 404 ص ١ ج 1١985( ةرهاقلا ) ةطاحإلا ىف بيطخلا نبا (م )

 ء.للك ص ١ ج نودلخ نبا (:؛)

 . 94٠( ص سريبسه - ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا ( ه )

 . ( هركذ فلاسلا طوطخما ) ناملا يظن ىف ناطقلا نبا (5)

 . 1١١١( ص سريبسه - ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا (7؟)



 اخ

 « ةئامسغو نيرشعو ثالث ةنس ىف تناك سلدنألل نيفشات ةبالو نأ اهدافمىرخأ

 . ©2ماعلا اذه نم ةجح ىذل نيرشعلاو عباسلا ىف ةطانرغ ىلإ مدق هنأو
 لبق لعفلاب أدبي ةريزحلا هبش ىف نيفشات تاوزغ ثيدح نإف لاح ىأ ىلعو

 ىلإ ريع دق نيفشات نأ ساطرقلا ضور بحاص ةياور نم دافتسيو . خيراتلا اذه

 ىلاتلا ماعلا لثاوأوأ ماعلا اذه رخاوأ ىف جرخخ هنأو ءه 07+ ةئس ذنم ةريزحلا هبش

 « اهزاوحأ ىف ثاعف « ةلطيلط ىضارأ ىلإ ًايزاغ «تايالولا دانجأ فو « هشيج ىف
 عضوم ى ىراصنلاب ىتلاو « برغلا وحن راس مث « ابنوصح نم نينا محتقاو
 ن. انصح نيثالث حتتفاو « ةديدش ةمبزه مهم زهف « بايضلا صحفب » فرعي

 , ©9حتفلاب هيبأ ىلإ بتكو ةقطنملا هذه نوصح
 عم ضاخو « ةلاتشق ىضارأ ىف تاوزغ ةدعب كلذ دعب نيفشات ريمألا ماقو

 نيفشاتت او زغ نع انثدحتةيب رعلا ةياورلا نأ نم ,غرلابو . ةديدع كراعم نيلاتشقلا

 . عئاقولا هذه نع ةيفاش ليصافت انيلإ مدقت ال اهنإف « ةيسامح تارابع ىف هعئاقوو
 . نطوملا اذه ىف ةحضاو الو ةقيقد تسيل ةينارصنلا ةياورلا نإف كلذكو

 1 لاء يح نيفشات ريمألا تاوزغ عبتتن نأ انعسو ىو
 شيجم سلدنألا ىضارأ نويلاتشقلا ازغ ةنسلا كلت ىنف « ماا )هه

 < جابوا علق ني ةبرقم لع « سركلا لابج ىلإ مهفحز ىف اولصوو « محض
 . مهدالب ىلإ نيدئاع اودتراف « مهئاقل ىلإ نيفشات ريمألا جرخف

 نيفشات ريمألا ريس ء ( م1199 ) ه ه7. ةنس ىف ىنعأ « ىلاتلا م اعلا فو
 « ةلاتشق فارطأ ىلع راغأف « ىنوتمللا ريس نب رمع اهلاو ةدايقب ةيليبشإ شيج

 لتقو « نوطبارملا مزمناف « ةدشب هولتاقو ودعلل سراف ة ةئامالث ءاهز هيلإ جرخف

 ريس نبرمع نواب ىلإ صخألاب عجرت ةميزملا هذه تناكو . مهنم ريثكلا رسأو
 نم ةيدب همزلأف « فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ ىلإ هرمأ عفرف « هطوحت مدعو
 . جاحلاىلع نب ىبح ايركز ابأ ريمألا هناكم ىلوو « ةيليبشإ ةيالو نع هلزعو ءرسأ

 تحبصأ ىتح ًابونج ةيلاتشقلا تاوقلا تردحنا ( م 110 ) هه14 ةنس ىفو

 ردابف «نيفشات ريمألاب رمغنيت نب هللا دبع اهلاو ثاغتساف « ةبطرق نم ةبرقم ىلع
 « نيطبارملا عم كابتشالا اوعاشي ملو « مهجا جاردأ نويلاتشقلا دتراف « هتاوق ىف اهلإ

 )١ ( ص سريبسه - ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا 41( .
 نص ساطرقلا ضور (؟) ا31١.
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 راس مث « ثداوحلا بقري اليلق اهم ثباف . نايج ىلإ هتاوقب نيفشات رمألا لوحتو

 , ا0ةةطانرغ ىلإ اهم

 هناكم نيعف « ةيسنلب ىلاو ر ردي نب فسوي نب دمحم ماعلا اذه لئاوأ ىف فوتو

 ىف ًايزاغ هتاوقب ناتني جرخو . فسوي نب ىلعل رغصألا نبالا وهو ىلع نب ناتني

 هيمستو ) نرايب ىد نوتساج تنوكلا ةدايقب ىراصتلا هيقلف . نوجارأ ىضارأ

 ةطان رغ ىلإ هسأر قيسو تنوكلا لتقو ؛« ىراصنلا مزهف ( نوتشغ ةيبرعلا ةياورلا

 اب فيطف + شكارمب نيملسملا ريمأ ىلإ تلمح مث ؛ حمر ىلع ام فيطو
 .> اضيأ كلانه

 ةطانرغ شيجي نيفشات ريمألا جرخ . ماعلا اذه سفن نم ناضمر ىو
 + ةلطيلط لمع نم 4ع6م66 ةكسلا نصح ىلإ ةبطرق شيج هب لصتاو : امتعوطتمو

 هرصاحف ؛ نيملسملا ىضارأ ىلع ةراغإلل ةلتاقملاب هنحش دق « ةلاتشق كلم ناكو

 ناكو -ثيدنانرف ويلت هدئاقرسأو « هب نأك نم لتقو « ةونع هحتتفاو ؛ نفشات
 « كلذ ىلع ةينارصنلا ةياورلا ديزتو + هطابض كلذكو  ةلاتشق ناسرف ريهاشم نم
 ىلإ كلذ.دعب ناس نيفشات أو + ,نينامو ةثام اوقلي نصحلا ةيماخ نم ىلتقلا نأ

 ناس ١ ىلإ لصو ىتح همدقت ىنرمتساو . نسخ هلاجر نم لتقف ساجراب نصح
 « ةطاثرغىلإ داعو ةبونج هتاوقب كلذ دعب دترا مث © ةلطيلط ىحاوضنم ؛ودنافرم
 , ©9لابقتسا مخفأ سانلا هلبقتساف

 نييبلاشقلا نم ةوق نوطبارملا مزه ء ( م1171 رياني ) ه ه8 ةنس رفص قو
 نيملسملا ىلع قيضتو دودحلا ىلع ريغن تناك

 هللا ذيع-# نسوي نب لع تح نبا.لإ) ةيطرقا ةئالو تذدشأ ماعلا اذه قو

 « ةبطرقب نيناتكلا قوسب رانلا تبش هيفو . ةنونق نباب فورعملا ركب ىلأ نبا
 سانلا مجرو : ةحداف رئاسخ نع مرلي هيلع تتأف : زيلا قوسب تلصتاو
 ,©©ةنوعملا ىف هريصقتل قوسلا بحاص فيصانملا نبا

 نأ نيفشات ريمألا ىلإ ىمت « (م لنشن 00 ه١ ةنس لوألا عيبد فو

 - ركذلا ةفلاسلا ةطوطخما قاروألا ) برغملا نايبلا نع + نيتوزغلا نيتاه رابخأ انلّقن )١(

 . 9١( ص سريه

 نامل ظن ىف ناطقلا نباو . ( 4١ ص سريبسه - ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا ( ؟)
 . ( 1 اب ةحول ركذلا قباسلا طوطخملا )

 . (بهم ةحول ركذلا فلاسلا طوطخما ) نامللا من (؟)



 ميه

 « ةبطرق ىلإ ريسلاب ردابف «ةبطرق بوص نيهجتم ةلطيلط نم اوجرخ نيلاتشقلا
 ثالت ىفو « ةنوجرأ نصح لقثلا كرتو « ةفيفحللا هتاوق ىف ودعلا ءاقل ىلإ هجتا من

 « نايج نم ةبرقم ىلع نييتشإ تنش نصح اولصو دق نويلاتشقلا ناك ءانثألا

 امهنيب تعقوو « ناقيرفلا ىلا كانهو . ةشارب ةيرق ىلإ اوراس مث هيلع اولوتساو

 نييلاتشقلا دئاق رمأو « مج ددع مهنم لتقو نويلاتشقلا اف مزه « ةفينع ةكرعم

 ةحءلسألا نم ةرفاو ريداقم ىلع نوطبارملا ىلوتساو « هطابض رباكأ نم ةدعو
 حابر ةعلق ىلإ مئانغلاو ىرسألاب نيفشات ريمألا راسو « بايثلاو باودلاو

 ىرسألا كرتو 2 اهراوسأ' نيمحو كارم حلصأف « ةكرعملا ناديم نم ةبيرقلا

 ًارفاظ هتاوق ىف داع مث « مها رسأ نم نوعيطتسي نم مهن اودتفيل « اهلهأ ىدل

 , ©"0ةطانرغ ىلإ
 رابخأ ريغ ىرخأ روص ضعب ماعلا اذه ثادحأ نم ناطقلا نبا انل لحس دقو

 نيب ءابولارشتناو « ةبطرقب هيف تدتشا ةعاحملا نأ انل ركذف « تاوزغلاو برحلا

 ىضوفلا تعاذو « ارانيد رشع ةسمخ حمقلا نم دملا رعس غلبو « توملا رثكو « سانلا

 . مهنم ريثكلا لتقو « هلهأ ةدراطمى ةنونق نباىلاولا دجف « رشلا لهأ رثكو

 ةدايقب نييلاتشقلا نم شيج جرخ ءاه 015 ىنعأ « ماعلا اذه رخاوأ ىو

 نصح ةهج نم اهضارأ ىلع اوراغأو ةيليبشإ ةيحان ىلإ ثلاثنوك وجمردر تنوكلا
 نم ةبرقم ىلع 27فارّستلا ىلإ ةأجف اوردحتا مث ءآببسو التق اهف اوثاعو « ةعيلقلا
 ىنوتمللا جاحلا نب رمع ةنيدملا ىلاو دخأو « ةريفغ ًاعومح هلهأ نم اولتقو ةنيدملا

 ثعبو « رهلا ةفض ىلع ىداولاب نييلاتشقلا ءاقل ىلإ هتاوق ىف ردابف « ةرغ ىلع
 مهم تءاجو نييلاتشقلا ضعب ترسأف ىرخألا ةفضلا ىلإ هناسرف نم ةيرس
 مرطضاف « ىرخألا ةفضلا ىف مهناوخإ نيعأ مامأ مهقانعأ برضب ىلاولا رمأف

 نطير لع اوقبطأو «رمبملا ليملاكرثأ اومحتقاو ؛ةساحو ًطغم نويلاتشلا

 ةنيدملا تقلغأف « هدنج ٍظعمو جاحلا نب رمع اهفلتق « ةفينع ةكرعم امهذدب تعقوو

 )١( ج ةطاحإلا ىف بيطخلا نبا ١ اهيلإ راشملا ةطوطخملا قاروألا) برغملا نايبلاو . 4 ه4 ص .
 * (ة8و 54 ص سريبسه .

 ) ١ ( ةلبل تح ةيليبشإ نم ًابرغ دتملا لبسلا وه « ةيسلدنألا ةيفارغحخلا ف « فرشلا » ميلقإ «

 لبجو « شيطلش ةريزجو « ةبلوو « ةلبلو « رصقلا نصح لمشيو « طيحملا ءىطاش ىح ًابونجو
 صاخلا ءزحلا . انتل ةعزتإو يويرتإلا ةاياجما هيجان طخ رعب لال تالا ىو نويعلا

 ص ىزود ةعبط سلدنألاو رصمو نادوسلا ضرأو برغملا فصوب ١١4 1089( .



 تت 3

 نه بجر فصتنم ىف كلذ ناكو . سانلاب فوحلا دتشاو . ةازغلا نود ابماوبأ

 , ©0ةروكذملا ةنسلا

 مهو ٠ اهنم نيفسرف ديق ىلع اوراص ىتح ةيليبشإ ىلع نويلاتشقلا فحزو

 هيلإ ىمت انيح : نيفشات ريمألا ناكو : آب ًابيرختو ايبسو التق اهزاوحأ ىف نونخشي

 :ىدازلا همم رهظو ودعلا هاف ةيليبشإ ىلإ هتاوق ف ضب دق نيلاتشقلا ناودع

 . ىبسلاو مئانغلاب نيلقثم مهدالب ىلإ ىراصنلا دئراو
 وحن هتاوق ىف راس نيفشات ريمألا نأ : مدقت ام ىلع ةيمالسإلا ةياورلا ديزتو

 تراغأ دقتناك : ىراضنلا نم ةوقب ىتلاو : ةبطر ىلاو ةنونق نبا هعمو برغلا

 اهم اوذقنأو « اهاجر مظعم اولتقو ٠ نوطبارملا اهمزهف ٠ ةرباي زاوحأ ىلع

 ,©0غرسألاو مانغا

 ف ةحضاو نيلاتشقلا تاين تدب ىبح . كلذ نع ليلق ضع ل هنأ ديب

 دشح (م )1١884 ه 814 ةنس لئاوأ ىف رف عساو قاطن ىلع ناودعلا فانئتسا

 ةياورلا هيمست ا كمر نإ شنفلأ وأ ( عباسلا وسنوفلأ ) سيدنو عر وسنوفلأ

 اهداجنأو ةلاتشق لاطبأ نم ريثك هبو : ةدع فالآ نم اخض ًاشيج « ةيبرعلا

 ءامضارأ برخو ءاهزاوحأ ىف ثاعو : سويلطب ةيحان ىلإ دصقو ؛«نيروهشملا
 هعئالطو هئالدأ نم فقوو «ةمخض تاوق ىف ةيليبشإ نم نيفشات رمألا هيلإ ضبنف

 نم ةيرقم ىلع سويلطب قرش عقي ناكم ىف هئاقلل طبارو ء ودعلا ريس طخ ىلع
 ىلع « هيف نيفشات نب فسوي مظعلا هدج راصتناب رهتشا يذلا . ةقالزلا لهس

 هعومح تألم دقو « ودبت ودعلا عئالط تداكامو «(ه 4ال ) سداسلا وسنوفلأ

 ىالسإلا شيحلا مظنو . بئثوتو ةسامح هئاقلل نوطبارملا بهأت ىتح . لبسلا همئانغو

 رمآلا مهسأر ىلعو « نوطبارملا لتحاف « ةقسانتم تادحو ىف ةقاال زلا موي مظن الثم

 هيبناج ىلإ تفطصاو « تاي آلاب ةبوتكم ضييبلا دونبلا مهمدقتت « بلقلا نيفشات

 نيحانحلا لتحاو « ةلئاحملا روصلاب ءارمحلا تايارلا اهمدقتت ةيسلدنألا تاوقلا

 «ةنانز داجنأ ةمدقملالتحاو « تاعقرملاتايارلا مهلعو « دالحلا ووذو روغتلالهأ

 نيقيرفلا نيب تبشنو « تاغبصملا مالعألا مهمامأو « ماعلا ووذ محلا فيفلو

 فلاسلا طوطخلا ) ناخبا مظنو ( 40 ص سريبسه - ةطوطخما قاروألا ) برغملا نايبلا )١(
 . 45١ ص ١ جةطاحإلا ىف بيطملا نباو ؛ ( ب ا/١ ةحول ركذلا

 . ( 1/8 ةحول هركذ قباسلإ طوطخملا ) ناهبا ظن ىف ناطقلا نبا (؟)



 داعم

 اوأحلو « ةيزه رش اومزهف « نييلاتشقلا ىلع ةرئادلا ابف تراد « ةفينع ةكرعم

 ئرسألا نوملسللا ذقنتساو « ةريفغ عومج مهنم ترسأو تلتق دقو « رارفلا ىلإ
 سرام ) ه7. ةنس نم ىلوألا ىدامح ىف كلذ ناكو « نييلاتشقلا ىديأ نم مئانغلاو

 ةطانرغ ىلإ اهنم راس مث . ةبطرق ىلإ ًارفاظ هتاوق ىفنيفشات رمألا لفقو ( 114 ةئس
 :اهبف ءاج ةليوط ةديصق كلذ نف« نيئنهم ءارعشلا هدشنأو « ًامخف الابقتسا لبقتساف

 مورت كابظام لذبت مورلف موصحخ كنع دنملا ضيبو امأ

 ممخو مالكلا ثيح هسفن نع اهدريو ادعلا ىف كفويس ىضمت

 ©>موجه .كولملا مق ىلع أدبأف كابظب امتويب تمجه راد
 ديع رثأ نيفشات ربمألا جرخ (ه 018 ) ماعلا سفن نم ةجحلا ىذ ربش ىو

 «وزغلا ىلإ ٠ لجرلاو ليحللا نم نيدهاحملا تاوقو ةبطرقو ةطانرغتاوقبب ءرحنلا
 ىلإ راس مث « ةناحيرلا صحف ٠ ةيليبشإ شيج هيلإ مضنا دقو « برغلا وحن راسف
 ىأر املو . اهنم صيحم ال ودعلل قيرط وهو « راكبلاب » ةياورلا هيمست عضوم
 لبقأو ء عضوملا اذه ىلإ اهمءاذتجال ةطخ اوعضو « ةيطبارملا تاوقلا نويلاتشقلا

 « نيفلأ ون غلبت مهداجنأ نم ةبمن نويلاتشقلا بدنو « هيلإ لعفلاب نوطبارملا

 « جرحلا عضوملا اذه ىف « مالظلا لوخد دنع ةأجف .نطبارملا ىلع تضقناف

 «ىطبارملا شيحلاب للخلا بدف « عضاوم ةدع ىف مهفوفص قرتخت نأ تعاطتساو

 نم اورفو « نيملسملا نب حايصلاالعو « ةيبخألا تمحتقاو تدرشو ليحلا ترفنو

 ضعبويلإ راشأف « نيفشات رمألا ةميخ ىلإ ىراصنلا نم ةيرستلصوو «بناج لك
 «نطبارملا داحبأو سلدنألا ناسرف هب قدحأف « ىنأف « رازفلاب ردابي نأب هتصاخ
 ريفألاو + ةقنع ةكرعم نقورقلا' ني :كيفوو. 2 قنعلا) نيبو هنو. !نرلاجو
 « ناعطلاو برضلا ددشي « هعردو هفيسب حشتم « هسرف قوف تباث نيفشات

 « «لوهلا كلذ علطم ىف « ًاسفن ف مهشأ الو ًاشأج هنم طبرأ ري + ملف ١ خرؤملا لاق

 « ةذفان ةنعطب نيحاهملا نيلاتشقلا دا دئاق ىلع ىضقي نأ ديبعلا دنحلا دحأ عاطتساو

 * سادك أن يبناح لا نم ىلتقلانم تعمتجا دقو « ىراصنلاةمب زه نع ةملظلا تلجنا مث

 نم وهو « شرشق نصح ىلإ هتاوق ىف نيفشات ريمألا راس دغلا حابص ىو . ةمخض

 ةطاحإلا ىف بيطخلا نباو «٠ ( ه8 ص - سريبسه ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا ( )١

 . ةديصقلا هذه مظان انل ركذي ملو . ١451و 450 نص ١ ج



 سا#"4

 ىحن ركب وبأ هبتاك هيلإ هجو دقو . 20ةبطرق ىلإ ًادئاع هرداغ مث نيماسملا نوصح
 عدخ نم هرذحنو « ةمالسلاب انف هئنبم ؛ ةيفاض ةديصق ةبسانملا هذهم ىفريصلا 3
 ةليوط ىعو .. لاغقلا هيلع نكي ن نأ بحي اهف حئاصنلا ى قش هنلإ: فايع ومب تررطلا
 : ةيتآآلا تايبآلا اهنم لطتقن ٠ ًاتيب نيتسا وحن ىف

 عروألا مامهلا لطبلا مكنم نم | عنقتي ىذلا ذلملا اهأاي
 عزعزتي ال وهو لك ضفئاف ىجد هب ودعلا ردغ ىذلا نمو
 عجرتف ءافولا اهرمديو هنع 2 اهدصي ناعطلاو سراؤفلا يفك
 عملم ةامكلا ماه ىلع حبص مهيب كيارثلا جضرم ليللاو
 عنقمو رساح فثلأ نافلأ ىجد اهتنعأ تنث نيعب رأ نع

 عدوي امم ليسلا اذه ناكام 20تضرعت لابحلاك لاجر الول
 عرقت ةئسألا ىف قدارسلا لوح ىدرلاو قلزت مادقألاو تبنف
 عدخم برحلكو بورحلا عدخ اهنإف ربمألا ىلع نمظعيال
 عدت ,كسقن .لثم ىف براجتو -سرمتو ةكنح موي لكلو
 عجشأ براجتلا عم تنأ مويلإ © هسمأ ةليل لاطبألا عجشاي
 : برحلا حئاصن ىف اهمو

 ٠ عفدت ذإ اهفلخ كنيك ضفخاو اهئاقل دنع مورلا نيمك رذحاو
 عقوتم هرشنف ودعلا قلت ام دنع كفلخ رهلا نقبتال
 عنمأ وه ىذلا فدصلا كءاروو 2 ةيشع ودعلا ةزجانم لعجأ
 عضعضي صوكتلاف مدقتلا دعب عدترتال ةلهو لوأ همدصو

 1 هتثنبنو نيفشات ةبطاخم ىف اهماتخ ىف ءاجو
 عسقتيال ىذلا ردقلا و ليللاب هرذع كشيحل منأ نيفشات اي
 رم كنم وهو ميه ىضمو  البقم عورف ىجد ودعلا جه
 2 لذبف اترغأا انع تنثدنا مهرايد ىف كل ةعقو مك

 عتْمملاو ىضرلا رفظلا نم اهف ىلا كتمالس ىمظعلا ةمعنلا
 مشل لابحلاو ةطيسبلا اهنع تلزازتل اذإ ولو نوكت تداك
 عقري توص هللا ركذل ايف عدت مل باقع سلدنأب توهو

 ةفلاسلا ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلأو . (76 ةحول هركذ قباسلا طوطخلا) نامل مظن )000(

 . (ةوو ه8 ص سريه - ركذلا



 ب 1[

 عّيضتي سيل مالسإلا هب ىعس هنإ كيعس نمحرلا عيضأل

 ©)عدوتسي ام لكل ظيفحلا وهف ةعيدو كنه نمحرلا عدوتسن

 « ةيبرعلا ةياورلاك اهنكلو « ©0ةعقوملا هذه ىلإ ةيلاتشقلا ةياورلا ريشتو
 هبحاص لاوقأ هيلإ ريشت امم رهاظلاو ءآيفاك ءاحيضوت اهعوقو ناكم انل حضوتال
 نصح ىلإ هتاوق ىف ةكرعملا ةادغ راس « نيفشات ربمألا نأ نم « برغملا نايبلا

 ,شرصاق وأ شرشق عقتو ٠ ناكملا اذه ن نم ةيرقم لع تفقو ]بلآ « شرشق»

 ,خيرات امأ . هلاجرت ىنرغو سويلطب قرش لامشو هجاتلا ربن ىلونج ؛ 0 ءء«5

 ةئس نم ةجحلا ىذ ربش رخاوأ ىف « مدقت اهسح ةيبرعلا ةياورلا هعضتف « ةعقوملا

 ءاج اهعوقو نأ هتظحالم ردجت امو . (ما11: ةنس ربوتكأ لئاوأ ) ه 8

 دقفو براحملا وسنوفلأ ايف مزه ىلا « ةغارفإ ةعقوم نم طقف ربشأ ةثالث وحنل
 ,لبق تعقو اهنأ « ةينارصنلا ةياورلا لاوقأ نم ودبي هنأ نيح ىف اذه « هتايح

 "7 .ةظارك] ةنقوم
 دارحلا بارس .أ موجه نم ةرم ريغ ناطقلانبا انل هركذي ام « رظنلا تفلي امجو

 قدا انلإ رك ةقتو نيريخألا نيماعلا نيذه ىف اهفالتإو سلدنألا طئاسب ىلع

 - م 119 ةنس ىف اهخيرات عضي وهو  ةقباسلا ةوزغلا هيف تعقو ىذلا ماعلا

 اوقاسف اهيلإ جورخللاب سانلا رمأو « ًالكو عرز نم ضرألا ىلع ام دارحلا تحم و

 رثكأ نويعلا نع باغامو « الدع نيثالثو ةئامالثو « لدعفالآ ةسخ اهنم

 . « لمحت ملو هيف تلتق ىذلا عضوملا ىف تكرت

 ةبطرقب عقو « ه 019 ةنس ىف هنأ « ًاضيأ ةرتفلا هذه ثادحأ نم ركذي امو

 ' ئابحأ ضعب ىف ملسمليتق روهظ رثأ ىلع دوبلا ذض ةماعلا تراثو « ديدش جايه

 فق تعقوو . مهنم ددع كلذ لالخ لتقو « اهوبهنو « دوبلا لزانم اومحتقاو
 اهيضاق دض ةماعلا ةروث ءارج نم « ةيليبشإ ةئيدعع تابارطضا ضعب تقولا سفن

 تابوقعلا فلتخمب مهبقاعمو « مهرجز ىف دتشي ناكو « ىنرعلا نب ركب ىن
 , ©9ةركتبملا 3

 ةديصق هروي مث « ( 8 ص ) زاجيإب ةعقوملا هذه ىلإ ريشي ثيح ةيشوملا للخلا عجار )١(
 . (55- #4 ص ) اهلك ىف ريصلا نبا

 ولز اهاسعمأعن ةطتفز المل. الل. م. 248 (؟١)
 . 1١١١( ص سريبسه ركذلا ةفلاسلا ةطوطخملا قاروألا ىف ) برغملا تايبلا 2(



 تكاوقاطد

 ىضاق عرصم وه . ةبطرق عماجت عورم ثداح عقو . ماعلا اذه سفن ىو

 . ( ناطقلا نبال ًاقفو جاحلا نب هللا دبع وبأ وأ ) ىبيجتلا فلخ نب دمحأ ةبطرق

 ًاجرضم طقسف . ةعمجلا ةالص نيح عكار وهو ٠ هرجنخم هنعطف هدحأ هب بثو

 3 نيفشات مهرب 5 هنم نوطبارملا جرخأو 5 مظع جره عم عماجلاب عقوو .٠ همدي

 ىضاقلا ىوتو . عماحلا نعص ىف هنيحل لتقو لتاقلا ىلع ضبقو . ةيوق ةسارح
 , ©0ه ه5 ةنس رفص نم نورشعلاو سماحلا وهو : مويلا سفن ءاسم ىف

 م 1١88 ةنس ىف نويلاتشقلا امم ماق ةوزغ ةصق ةينارصنلا ةياورلا انيلع صقتو

 ةوزغ رارغ ىلع . سلدنألا ىضارأ ىف . دوه نب رصنتسملا ةلودلا فيس مهعمو

 اذهل هشيج مسق ةلاتشق كلم سيدنوعر , وسنوفلأ نإ انل لوقتو . براحم ا وسنوفلأ

 ءاههدحأ سأر ىلع وه راس . ةكرحلاو نيوقلا ليهست دصقتب . نيمسق ىلإ ضرغلا

 ربعو ٠ نويل معز ارال ىدثلاثنوك وجردر نودلاو ٠ ةلودلا فيس ر رخآلا داقو

 + ةبط رق نم ةبرقم ىلع اعمتجاو . (تاراشلا لبج ) . انيروم اًرييس لابج ناشيحلا
 موركلاو حمقلا لوقح فاسنئاب ةلاتشق كلم رمأف داصحلا لصف لصفلا ناكو
 ىلإ . ىرقلاو لوبسلا اورجهو ن ,مملسملا نب بعرلا داسف .٠ اهريغو نوتيرلاو

 « ةيليبشإ زاوحأ ىلإ هفحز ىن ىنارصنلا شيحلا لصوو . لابحلا رئاغمو نوصحلا

 ٠ فحاصملا قرحتو دجاسملارمديو ٠ ةروجملا عالقلاو ىرقلاو عرازملا قرحن وهو
 هب موقت تناك ىذلا عورملا ثيعلا اذه لمشو . مهسذعيو ءاهقفلا لع ضبقيو

 ةبطرق نيب ام ةعقاولا ةقظنملا رئاس : ىراصنلا ناسرفلا نم ةفيفخ تايرس

 نمو : تاوقألاو ىرسألاو مئانغلا نم نييلاتشقلا فوفص تألتماو : ةيليبشإو

 انف سداق ىل لإ راس مث اهمدهو ابسرخف ٠ شيرش ىلإ .ةلاتشق كلم راس مث

 كلم لمعي نأ هيلإ نوبلطي ةلودلا فيس ىلإ اوثعب ٠ سددنألا ءارمأ كلذ ىأر

 ةلابتق كلميم ماقتل بنج مل كفيف« نظرا رملا رين نم مهريرحت ىلع ٠ ىراصتلا

 ةلاتشق كلمو وه ىأي ذئدنعو ٠ نيطبارملا ةلتاقمو نوصحلا عازتنا ىلع مهن

 ىف ءاقبلاب رماغي الأو . رثألا ىلع هجاردأ دوعي نأ مزنعا كلملا نأ ديب . مهداجنإل
 , ؟9ةلطيلط ةقطنم ىلإ دتراو .٠ اهتبغم نمأي ال ضرأ

 مظن ىف ناطقا نباو ؛ ( ١1١٠و ٠١ ص سريبسه - ةطوطخنا قاروألا ) برغملا نايبلا ( ) ١
 . ( هركذ قباسلا طوطخللا ) ناحلا

 زا اقكسعمأع: اطال (كأ. كؤمتعم ةلثئممكم الال)ز الما. اال. م. 9 )0(



 تاقالاس

 عضيو . ةزجوم تارابعف ةوزغلا هذه ءابنأ ةيمالسإلا تاياورلا انيلإ مدقتو

 ةنسلا هذه ىف هنإ انل لوقيو « ( م 1١1 ) ه 015 ةنس ىف امثودح ناطقلا نبا

 ىلإ اوطبهف « نيملسملا دلي ىلإ دوه نباو ( سيدنومير وسنوفلأ ) نيطيلسلا جرخ
 « شيرش ىلإ اوطبه مث « تدجو ام تمحتقاو « مهليخ تطسبناو « ةيليبشإ

 -مهدالب ىلإ اوعجر مث «نيملسملاب ةياكنلا ىف اوغلابو « اهيف نم لكاولتقو اهولخدف
 شيرش ةموح ىلإ لصو ودعلا نإ « ةدامح نبا نع القن ىراذع نبا انل لوقيو

 ههالا/ ةنس ىف ةوزغلا هذه خيرات عضيو . نيملسملا نم دحأ هقلي ملو « ةربحبلاو

 , ؟9ةينارصنلا ةياورلا عم كلذب ًاقفتم ( م 1178 )

 ام ماق ةريخأ ثالث تاوزغ ىلإ ريشت ىرخأ ةهج نم ةيبرعلا ةياورلا نكلو
 امنإف « ةوزغ لك ىف ناكملاو خيراتلا انل ركذت اهنأ نم مغرلابو . نيفشات رمألا

 « (م 1١١1"ه ) ه ها ٠ ةنسىف ىلوألا تعقو دقو . ةيفاش ليصافت اهنع انل مدقت ال
 « مهمزهف « ةيطع صحفب » فرعي ناكمى نيلاتشقلاب نيفشات ريمألا ىثتلا اهفو

 ازغ « ( م85١1 ) ه ه"١ ةنس ىنعأ ىلاتلا ماعلا فو . ةريفغ ًاعومح مهم لتقو

 جابر ةعلق نم ةبرقم ىلع ىكرتك ةنيدم محتقاو « ةلاتشق ضرأ نيفشات ربمألا
 . ادحأ ام دجت مل

 هللا دبع وبأ ريبكلا بتاكلا اهمظن اتايبأ ةبسانملا هذه بيطخلا نبا انل دروأ دقو

 :لوقي اهفو « ىكرك ةعقوم ىلإ ريشيو « نيفشات ريمألا اهفحدتم لاصحلا ىنأ نبا

 كرد ىلإ توف نع كمزع درو كرتشم ريغ ًاحتف كاطعأ هللا

 كلملا دي ىف هعدو كيدي مضاو ةكاز تنأ ةازج تانغ لس
 كالفلا ةروك مهلعتردتسا تح ةكلمم ءادعألل كدعب ناك دق

 كفسنم ريغ ًاعيجن تكرت الو 2 رففنم ريغ ايك تكرت اف
 90كم فر جفلا تاربع نمحبصلاو ةنقظان هللا دوقج مهيحصف

 ةنيدملا تناكو « (م )١١9 ه هس ةنس ىف ةثلاثلا ةوزغلا تعقوو

 اهسح تناك دقو ( نامملا مظن بحاصل ًاقفو ظ:-هاهده ةنولكشأ وأ ) « ةينوكشأ »

 اذهو .©0ةيسرم ىأ ريمدت ةروك لامعأ نم راطعمللا ضورلا بحاص انل لوقي

 ةطوطخما قاروألا ) برغملا نايبلاو« ( +١07 ةحول ركذلا قباسلا طوطخلل ) نابحلا مظن )١(
 . (956 صا سريبسه

 . ( 59 ةحول ) ركذلا فلاسلا لايروكسإلا طوطخم - ةطاحإلا ف بيطحلا نبا ( ؟)
 . 77١1و 88 ص ( سلدنألا ةريزج ةفص ) راطعملا ضورلا ( ؟)



 رسال

 نأ ديب . ةيمالسإلا ىضارألا نم اهلك تناك ريمدت ةيالو نأل هلوبق نكم الام
 انل لوقتف . اهئاكمو ةوزغلا هذه رابخأ ىلع ءوضلا ضعب ىلت ةيئارصنلا ةياورلا
 «ةذبو قدلب ىضارأ حايتجاب ةودعلا ىلإ هروبع ليبق ماق ؛ نيفشات ريمألا نأ
 ةقئوق لخد مث « دودحلا ىلع ةعقاولا ةقئوق ةعطاقم لامعأ نم امو . ن رالأو

 230م1 1107 ةنس ىف كلذو ةروثلاو جورحلا اونلعأ دق اهلهأ ناكو . اهعضخأو
 لتقو « ةونع ( ؟ نوكرالأ ) ةنولكشأ لخد نيفشات نإ ةيمالسإلا ةياورلا لوقتو
 سيقاونلا' نم ةدع اهنمو . ابمالسأ ىلع ىوتحاو « اهءاسن ىبسو ابن ناك نم لك
 مث . ًاهوبشم اموي ناكف « مئانغلاو بالمألا ةيدني نيبو: ةيط رق لكدو:.:ةعيظعلا
 هروبع دنع ةوزغلا هذه ىبس نملح نيغ شات ريمألا نإ اهوق كلذ ىلإ ةياورلا فيضت
 0 يع فاالآ ةتس ماعلا سفن ىف ةودعلا ىلإ

 ةبطرقنم هجورخ نيحو 2سادنألل هترداغم ليبق نيفش
 . مهئاقل ىلإ ريسلل دعتساف « نايج ةقطنم و زغب ىراصنلا مايق هغاب . ةودعلا ىل ىلإ ًادصاق

 « ريبكلا ى داولا وحن اوراسو : ةميظع دوشح ىف و اوجرخ دق نويل 3
 « ربللا روبعل اودعتساو « ةقطنملا كلت ىف اوثاعو « ةدّبأو ةساّنيب نم اوبرتقاو
 ضاف ىتح ًاموي نيرشع اهلطه ىلع ترمتساو « ةدشب تلطه راطمألا نكلو
 ىداعملا ضعب نويلاتشقلا عضوو . هروبع نع ةريغملا ليحلا تزجعو « رهلا
 مهعبتو « ابف ناك نم قرغو ابضعب رسكلاف . ر رملا روبع اولواحو « ءاملا قوف
 ةطويبش نصح اومحاه نأ دعب ىر راصنلا فرضناو ٠ مهنم ةع ةعاج عقوأذ نايج دئاق
 ءلامشلا ىلإ ريسلا بق ري ثبل هنإف نيفشات امأ . هماحتقا نع اوزجعو ةدبأ لمع نم
 .ريسلا نع هقوعتو طئاسإلاو قرطلا رمغت لويسلاو و لطبت راطمألاو « عيباسأ ىدم
 رحبلا روج حدو هروف نم دترا « ىراصنلا فارصنا هغلب الف
 ©, ه7 ةنس ىف كلذ ناكو « شكارم ةرضح ىلإ ًادئاع

2 
 سلدنألا نوعش هوبأ هالو اهيح ناك + نيفشات ريمألا ن نأ ركذلاب ريدج وه امو

 ةلودلا اهلعج ىبلا « ةطان رغ ىف هرقم ذختا دق مع رهاطلا ىأ همع ةافو بقع

 ملا م, ]ويف : الدلعمعلم ةعدطعي طب 475 )١(
 . ١١1ا ص ساطرقلا ضورو . ( /4 ةحول ه هركذ قباسلا طوطخلا ) ناحلا مظن : (؟)

 71 ا طرقا ) نجا رن ىف ناقل ا 00



 تعاأ## كب

 ريتعي ىطبا رملا ماعلا مكاحلا ناكو « سلدنألا نوئشل ةماعلا ةرادإلا زكرم ةيطبارملا

 رعاشلاو بتاكلا ذئموي هينواعم نب نم ناكو « ةطانرغل آيلاو تقولا سفن ىف ًانايحأ

 نباي روهشملا « ىراصنألا فسوي نب دمحم نب ىبح ركب وبأ « عرابلا خرؤملاو
 هل ىلوت . « ةيطبارملا ةلودلا خيرات ىف ةيلحلا راونألا » باتك بحاص ىريصلا

 ةعضب ضمت مل هنأ ديب . 60 حئادم هيف هل تناكو هيدل ىظحف « ةباتكلا بصنم

 نم نيملسملا ريمأ هيبأ موسرم هيلإ ردص ىتحأ« هبصنمل نيفشات ىلوت ىلع ماوعأ
 لعجب نأبو ةبطرقل ًايلاو هنييعتب «©92887+ ةنس بجر نم نيرشعلا ف شكارم

 « امترداغم دنع ةطانرغ ىلع فلختسي نأو « «هاوثم رقمو هانكس راد » ةبطرق

 نم اذه ريبزلا ناك دقو . امتوئش ىلع ةيالولاب موقيل « رمع نب ريبزلا دمحم ابأ

 نامزلا ةردنب » هفصيو هركذب بيطخلا نبا ديشيو « نيقومرم ا ةنوتمل ءامعز

 اذه ىف هدلو نيملسملا ريمأ ىصويو . ©29« ةلاصأو اهزخو « ةلاسبو ًامرك

 ىلعو » : هلوقب لاصحلا ىنأ نب هللا دبع ىأ بتاكلا ريزولا ملق هجيد ىذلا موسرملا

 « كاعسم دادتماو « كعرذ عاستاب ظقيتلا نم ددزاف « ىلهعلا نم كرد ام ررقم

 « ةكرابملا تاقوألا كليل تاقوأ نم ذخو « كرارسأو كنالعإ ىف هللاب نعتساو

 رهظتسم ىلع « كيدي نم احنمتسم كركفلو « كربس نم اظح كرظنا لعجاو

 مهرواشو » : هلوسرل لوقي هناحبس هللا نإف « هابتشالا نطاوم ىف ةروشملا نبيع

 مكح زكرم لقني نأ ررق فسوي نب ىلع نأ مدقت امم دافتسيو . «)«رمألا ىف

 ةيسايس تناك امبر بابسأ ىهو « اهآر بابسأل ةبطرق ىلإ ةطانرغ نم « سلدنألا
 ١ تقرا سفن ل: ةيركصو

 اهلاو لزعو « (هه7* ) ةنسلا هذه نم نابعش ىف ًيلاو ةبطررق نيفشات لخدو

 عيا اورلا اهحضوت مل بابسأل اه-لقتعاف ةيليبشإ ىلإ ريسو « ةنونق نب هللا دبع قباسلا

 . ؟9نيملسملا ريمأل هتبارق نم مغرلاب كلذو

 4١8( ١ ةحول ىريزغلا 15078 لايروكسإلا طوطخم ) ةطاحإلا ىف بيطمللا نبا (1)

 ةيالو | نيفشات ةيلوت موسرم وه « موسرملا اذه نأ ربتعا دق نودلخ نبا نأ رهاظلاو هش

 ٠ ( 187ند ١ ج ربعلا باتك) ه ه؟0 ةنس ى بصنملا اذمل هتيلوت خيرات عضي هنإف كلذلو « سلدنألا

 . 408 ص ١ ج ةطاحإلا ى بيطخلا نبا (م)
 قاروألا ف تدرو دقو ) موسرملا اذه تايوتحم ضعب برغملا نايبلا بحاص ائيلإ لقن ( 4 )

 ! هتارقف ضعب قئاثولا باب ى انرشن دقو . ( 44و 4و ص سريبسه - ركذلا ةقباسلا ةطوطخملا
 (  10 ةحول هركذ قباسلا طوطخملا ) ناحلا مظن ى ناطقلا نبا ( ه )
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 ىلا بورحلاو تاوزغلا ليصافت نم هيلع انفقو ام « مدقت اف انيفوتسا دقو

 ةيرادإلا هلامعأ نع امأ . ةريزحلا هبش ىف هدوجو لالخ نيفشاث ربمألا اهم ماق
 ةلودلا خرم ىفريصلا نبا انل صحلا دقو . ريثكلا قلتن ملف مكحلا ىف هبولسأو

 ىنع نيفشات ربمألا نأ « اهتصالخ ةزجوم تارابع ىف كلذ ىف هتريس « ةيطبارملا

 ىلع نويعلا ءاكذإو «روغثلا دسو « نوصحلا حالصإب سلدنألا نوئشل هتيالو ذنم

 عيسوتو « ةامرلا قرفنيوكتو « حالسلاو ليحلا ءانتقاو « شيحلا مظنتو « ودعلا

 2 برحلا ةرشابمو وزغلاب ىنع انك مهمص ضاهتساو 2 دنحلا ىلع قازرألا

 امأو . نوصحلا ديدع اهنف حتتفاو «ودعلا ىلع رفظلاب تجوت تاوزغ ةدعب ماقف

 مزتلاو« مزحلاب اهلاوحأ ديهمتو سلدنألا مكح ىف راس هنإف « مكحلا ىف هبولسأ نع
 هلدعب عيمجلا بولق كلف « دنحلا ةلماعم ىف كلذكو « ةيعرلا ةلماعم ىف لدعلا

 60٠ ”ةدجلاو مانقلاب الإ ةوظحلا هدنعلنتت ملو « دحلا الإ هنم نكي ملو ٠ « هقفرو

 ساسو ٠ : هلوق ىف اهلمجمو « برغملا نايبلا بحاص اهديئي لاوقأ هذهو

 عابتاو « ةماقتسالا نم « هركذ اهم راط ةسايس سلدنألا لهأ ( نيفشات ىأ )

 , 90و ةعيرشلا سومان

 هنإ انل لوقتف « ةيصخشلا نيفشات تافصب تقولا سفن ىن ةياورلا هونتو

 قيرط كلسي ناك هنأو « هب لخأ لخم الول ةئيملاو ةبكرلا نسح ًاعاجش الطب ناك»

 ليقو . نيديرملا بتك ةءارقو « نيميقتسملا ةقيرط.ىلإ ليو « ةعيرشلا سومان
 ريغالو « ديص ةذلب لغتشأ الو « ةنيق ىلإ عمتسا الو « ًاركسم طق برشي مل هنإ

 « هاوقتو هعروب ىريصلا نبا هونيو . 296 وهللا رياس نم كولملا هب وهلي امم كلذ
 , ©0همايقو همايصو

 ديال

 اهم ةيطبارملا شويجلل اماع ًادئاقو « سلدنألا ىلع ًايلاو نيفشات ريمألا ثبل

 للحلا ًاضيأ عجارو « 405 صض ١ ج ةطاحإلا ىف « ىفريصلا نبا نع بيطخلا نبا )١(

 . 94٠ ص ةيشوملا
 . ركذلا ةمدقتملا ةطوطخملا قاروألا ىف برغملا نايبلا (؟)
 ةطاحإلاو « ( 4. ص نم ريبسه - ركذلا ةفلاسلا ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا (")

 .؛ه5صاجا

 . 400 ص اا ج ةطاحإلا (:4)
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 هماهم بناج ىلإ وهو .22081 ةنس ىتح لب ليقو ( م 11800/) ه ها"ال ةنس ىتح
 . لبق نم هانلصف امسح ىراصنلا ىضارأ ىف ةرمتسملا تاوزغلاب علطضي ةيرادإلا

 ةودعلا ىلإ رحبلا ريعف « برغملا ىلإ ةدوعلاب نيملسملا ريمأ هيبأ رماوأ هتلصو مث

 « بجر لوأ ىف شكارم لخدو «( هدا ) ماعلا اذه نم ىلوألا ىدامح لئاوأ ىف

 مظعأ هوبأ هلبقتساف « مدقت اهسح ةينوكشأ ةوزغ ىبس نم ريبك دع هبكر ىو

 كلذب لصتي امم ناكو . خرؤملا لوق ىلع « هب حرف هوأ هئاقلب دعسو « لابقتسا

 ماعلا ىف ضرم دق ناك « ايلع نيملسملا ريمأ نأ نم « ىراذع نبا انل هيوريام

 8 نونطلا تءاسو « تاعاشإلا ترثكىّبح « ضرملا هب دتش شاو «( هها٠ ) قباسلا

 رسأ « دوعلاب هدلاو باطخ نيفشات قلت املف « سلدنألا دالب ىلإ قلقلا ىرسو

 ردصأ (م1188)ه هام* ةنسف ىبعأ « ىلاتلا ماعلا فو .©2لوفقلاو ةباجتسالاب

 بقع « نيفشات ريمألا هدلول هدهع ةيالو موسرم فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ

 ىلا ةدعاقلل ًاقفو كلذب ةعيبلا هل ذخأو ريس هدهع ىلوو ربكألا هدلو ةافو

 ىلول نيملسملا ريمأ رايتخاب ؛ نيفشات نب فسوي ةيطبارملا ةلودلا سسؤم اهعضو
 . هل ةعببلا دقعو « هئانبأ نيب د نم هتايح ق هدهع

 هه9؟ةنس ىف هنأ ىهو « ةياورلا اهللصف ةصق دهعلا ةيالول نيفشات رايتخالو

 229 هدعب نم هدهع ةيالول آريس ريمألا هدلو فسوي نب ىلع نيملسم ا ريمأ راتخا

 ةيالول نيفشات رمألا هدلو تقولا سفن ىف راتخاو « هتايح ةّزقي ىف رمألا هل لعجو

 . هدي ىفام ىلإ ةفاضإلاب ةبطرق مث « ةيراأو ةطانرغ ةنيدم هالوو « سلدنألا

 ى صخألاب رهظو « ةروكشم ةمهو ةردقم هبصنم ماهم ءادأ ىف نيفشات ىدبأو

 ريكف « ةودعلا ىفو ةريزحلا هبش ىف هتيص عاذو « ىراصنلا دض داهحلا ناديم
 هقلق نع هل برعأو « كلذ ىف هابأ ريس بطاخو « دهعلا ىلو ريس هيخأ ىلع كلذ
 ىلع كلذب ىطغ دق هنأو « ركذلانسحو تيصلا دعب نم هوخأ هلان امل هضاعتماو
 رمأل واحف « ركذالو مما هعم هل قبب مل هنأو « ةكلمملا لهأ باجعإ لانو « همسا

 « سلدنألا نم نيفشات هيخأ ءاعدتساب « ريس هدهع ىلوو هدلو ىضري نأ نيملسملا

 نم ةلمح نم راصو و هيخأ ةيشاح ىف هوبأ همظن « + شكارم ىلإ نيفشات لصو او

 ةرثأتم فسوي نب ىلع ناكو . « هباج> دحأك هبابب فقيو « هيخأ رمأب فرصتي

 )١( ص « ساطرقلا ضور» ٠١ . ج ةطاحإلاو ١ 4ه4 ص و45١.
 .'( 9١م ض سرييسه ت ةطوطخملا قازوألا ) برغملا نايبلا (؟)
 . (184 ةحول هركذ قباسلا طوطخملا ) ناملبا مظن ىف ناطقلا نبا ( 5 )
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 اهل ءاضرإلاو راثيإلامظع ناكو « ريس هدلو مأرق هتيظح ذوفنب فرصتلا اذه ىف

 . هيخأل ءاضرإ هلاخإو نيفشات لزع ىلع هتلمح ىلا ىهو

 ىف كلذو اعم نيشم عورم ثداح ىو ةأجف ريس ىفوتي نأ ردقلا ءاش ن ركلو
 لوقيو« ثداحلا اذه نأش ىف ظفحتلاو زاجبإلا ةياورلا مزتلتو . هه ةنس لئاوأ

 ةهاكفلالهأ بحطصيو «ةلاطبلاوةحارلا ىلإ نكري ناك ًاريس نإ « ىراذع نبا انل

 ليقو ©« تام ىح هبرضف « هراد ىف نيفشات هيخأ ىلع اليل مجتقا هنأو « نومناو

 ةلواحمب قلعتي رمألا نأ « تاياورلا ضعب هب حرصت ام وهو « رهاظلاو . كلذ ريغ

 2 ريش هدلؤب نيف دق ناك ف سوي نب. ىلع نإ « انل لوقي ناطقلا نبا نإف « ةنيشم

 اروستفلخدو 2 ةلاطبلا ىلع فكعف فنكعف « ءىشل الهأ نكي ملو « هدهع ىلو همدقو

 . هاوبأ هيلع عزجف « هتينم تلجع ةحارج حرجف « هتجوز ديري رمع هيخأ ىلع
 تلخدت ذئدنعو .©2م هما“ ةنس رفص رحنآ ف وحنلا اذه ىلع ريس عرصم نأكو

 «دهعلا ةيالول قاعسإ رغصألا هدلو مدقت لع سوي نب ”ىكعلمحتل ىرخأ ةرم رق
 هئس رغصب رذتعا ًايلع نكاو . همأ توم دنع هتيبرتب تينعو هتنبت دق تناكو

 . كلذ ىف مهمأر ذخأل عمالا ىلإ سانلا ىعدتسي فوس هنأو « ملحلا غلبي مل هنأبو

 مساب عي اوفتهف ءرمألا مهلع ضرعو « نيطبارملا رباكأو سانلا ىلع ىعدتساو
 نيفشات هدلول دهعلا ةيالوب ةعيبلا دقعو « ةبغرلا هذه دنع ىلع لزنف « نيفشات

 ىف رظنلا هدلقو « ةكسلا ىف همشأ شقنو « رخآلا عيبر رهش نم نماثلا ف كلذو

 تلصوف « هتعيبب سلدنألاو ةودعلا دالي رئاس ىلإ بتكو « ةيناطاسلا رومألا

 20م1 1108) هدالا# ةنسبجر رهشي ةخرؤمو «ةعببلل ةديئمةهج لك نم تاعيبلا
 هل ةعيبلا ذخأ مث « ةودعلا ىلإ سلدنألا نم نيفشات ريمألا ءاعدتسا نأ ىلع

 امإو « فورظلاو لماوعلا نم مدقت ام ىلإ طقف عجري نكي مل ءوحنلا اذه ىلع

 ثادحأو تاروطت نم « برغملاب ءانثألا كلت ىف عقو ام ىلإ صخألاب ًاعجار ناك

 « ةديدحلا ةينيدلا هتوعدو «ترموت نب دمحم ىدهملا روهظ ىلع تبترت « ةميظع

 نيبو اهني ريرملا عارصلا مارطضاو « لّلمنيت ق نيدحوملا ةلود مايق نم اهالت امو
 . رخآ عضوم ىف هليصفتو هركذي ىعنس ام وهو. نيطبارملا

 ناهلبا ظن ىف ناطقلا نباو « ( ٠١4 ص سريبسه - ةطوطختا قاروألا ) برغملا نايبلا 0 )١(
 . (ب م ةحول ركذلا فلاسلا طوطختا )

 قارولانبا نع بيطخلا نباو . ( ٠١4 ص سريبسه - ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا (؟)
 . 468 « 404 ص ١ ج ةطاحإلا ىف


