
 عالالّصنلا
 نيدحوملاو نيطبارلا نيب عارصلا

 ةيناثلا ةلحرملا

 هتبسنو نمؤملا دبع'لهأ . اهعوقو ةيفيكو اهخرات لوح تاياورلا فلتخم . نمؤملا دبع ةفالخ
 هتدايق ٠ ترموق نباب هلاصتاا . هتأكتو هدلؤم. . ةفاقفلاب ةسيصختو هرذق لح راطاسأ ... ةييرغلا

 هؤاليتسا . ةيدحوملا تاوقلا ىف للمنيت نم هجورخ . داهحلا فانئتسا ىلع همزع . ةيدحوملا شويجلا
 ةيولم نبا ةلواحم . للمنيت ىلإ هتدوع . توميفساتنصحو ةعرد ىلعو هلدات ةبصقو تروجازات ىلع
 باقلأ نموملا دبع ذاختا . نيدحوملل همامغناو نيطبارملا نع ىددنألا ىكالفلا خالسنإ . اهداغإو

 نيطبارملا ةيزه . سوسلا دالب ةمصاع تنادورات ىلع هؤاليتسا . ةيلاتلا ماوعألا ىف هتاوزغ . ةفالحلا

 ىلإ نمؤملا دبع جورخ . ةعاطلا ىلإ مهحونج مث زغيب ىب عافد . زغيب ىب ءايحأل هوزغ . ,هرارفو
 هريس . اهاهأل هلتقو اهيلع هتراغإ . لولم ىنب ءايحأ ىف هلوزنو ةحاح ضرأ ىلإ هكرحت . ةيناث وزغلا
 ةردابم . نيطبارملا ةميزه . ريتربرلاو ىلع نب نيفشات ةدايقب نيطبارملاب هؤاقل . ناجرف رجأ ىلإ
 ىراذع نبا ةياور . شكارم ىلإ نيفشات دادترا . اهدظعم لتقمو اهتميزه . نيطبارملا دا إل ةلوزج

 نيطبا رملا ةميزه . روغزيت ىف ءاقللا . نيدحوملا ةبراحم ةيناث ريتربرلاو نيفشات جورخ . ةعقوملا هذه نع
 كرامم ىف نيطبارمال هتدايق . نيطبارملا ةمدخب هقاحتلا فورظو هلصأو ريتربرلا . ريتربرلا حرجو
 ةلمح . نيقيرفلا نيب ىرسألا ءاسنلا لدابت . سوسلا ضرأل نمؤملا دبع وزغ . سوسلاو هويمدك ىضارأ
 هقا رتخا . ةيطبارملا عالقلاو دعاوقلا نم ددعل هوزغ . ىقرشلا لامشلا ىلإ هريسم . ىربكلا نموملا دبع

 نيفشات ةدايقب ةيطبارملا تاوقلا لوصو . ساف وحن الامش هريسم . ورزأل هلالتحاو زازاف ضرأل
 ىداوا مهالتحا . ىطسولا سلطألا ةقطنم ىلإ نيدحوملا رادحنا . دربلا لاوهأل اهتاساقم . ريتربرلاو

 فصع . لهلا ىف مهابق نيطبارملا لوزن . !رفع لبج ىف موزنو ةثايغ ضرأ وحن مهريسم . ةيولم
 نيدحوملا ريسم . ةثايغ ىلإ ةيدحوملا ةلمحا نع ناطقلا نبال ىرخأ ةياور . نيتلحمناب راطمألاو حايرلا
 هتاوق ضعب ىف ريتربرلا ماحتلا . ,هرثأ ىف ريتربرلاو نيفشات ةدايقب نيطبا رملا ريسم . ىلكل ضرأ ىلإ
 لؤصو : مرثإ ىف نيطبارملا ريسم . ريبكلا رصقلا وحن نيدحوملا ريسم . اردغزات ىف نيدحوملا 5

 . هلاف ىبمو ةليلم رغشل نيدحوملا ماحتقا . نمؤملا دنع ىخأ ميهاربا لتقم ةصق . ةمزملا ىلإ نيدحوملا
 نيطبارملا دادترا . ةنويدم لجو نوثاو ىبو نارهو ممتقت ةيدحوملا تالمحلا . ارجات ىلإ مه ريمه

 ةيطبا رملا ةلودلا غولب .فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ ةافو . ناسملت برق نيدحوملا ءاقبو ساف ىلإ

 ىلع همزع . ريتربرلا ةداين / ! . ىراصنلا ةقزترملل همادختسا . هدهع ىف اهتورذ
 مالعأل هدشح . هلالخو هتافص . هدهع رخاوأ ىف تعقو ىلا ثادحألا ضعب . نيفشات هدلو ةلاقإ

 ونامو ىب جورخ . هدهع رخاوأ ىف اهقاقشناو « ةيطبارملا ةلودلا لالتخا . هدال وأ . هطالب ىف ةباتكلا
 داولا دب دحوملا ماحتقا . مل نيدحوملا داجنإ . مهباقعل ريتربرلا ريسم . ىلع نب نيفشات ىلع

 ضرأ ىلإ ناسملت نم نمؤملا دبع ريسم . نيطبارملا دي ىلع مهياحصأ منعم عرصمو مهتميزه . ىوليب ىبو

 بئجألا ةق
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 نمؤملا دبع ةقيرط . سادنم ىلإ ريتربرلا اهعمو ةيوق ةلمح هلامرإ . ناسملت ىلإ نيفشات ريسم . ىولي.
 . ةريفولا نيدحوملا مئانغو ةقحاسلا نيطبارملا ميزه . ىربكلا سادنم ةكرعم . هموصخ ءاقل ىف ةركتبملا

 . نيدحوملا نيبو هنيب ةكرعم ىف ريتربرلا عرصم . اهل ىطبارملا لوطسألا درو ةتبسل نيبئامرونلا وزغ
 دوشحلا رئاسل نيفشات رافنتسا . ىطبارملا ركسعملل ىراصنلا ةرداغم . كلذ نع ىراذع نبا ةياور

 . ناسملت برق نيقرخصلاب مهوزنو نيدحوملا ريس . هدهع هتيلوتو هيلإ نيفشات هدل و مدقم . ةيطبا رمل
 نيطبارملا ةميزهو نيقيرفلا كابتشا . ةيطبارملا دوشحلا لوصو . فيسفطس ىف مهلابق نيطبارملا لوزن
 . شكارم ىلإ يهاربا هدلو هلاسرإ . نارهو ىلإ هتاوق ىف :نيفشات ريسم . نيترخسلا :رهاظب ةكرعم ىف
 نيدحوملا كتف . نيفشات رثأ ىف نموملا دبع ريسم . نارهو هايم ىلإ ىطبا رملا لوطسألا نفس ضعب مدقم
 نيطبارملا ةداقلا مظعم ةرداغم . نارهو لبج قوف نيدحوملا لوزن . ةهملا كلت ىف ةنوتمل ءايحأب
 . رحبلا ىلع لطملا نصحلا ىلإ هتصاخو نيفشات رازف . ةيطبارملا ةلحملل نيدحوملا ماحتقا . نيفشاتل

 نع ىرخأ تاياور . هعرصمو هطوقمو ليللا ىف نيفشات رارف . نصحلا لوح رانلا نيدحوملا مارضإ

 نمؤملا دبع لوخد . ناسملت نم ةيطبارملا لولفلا رارف . نيطبارملاب نيدحوملا كتف . نيفشات عرصم
 . ناسملتو تررجات هلوخد نع ىرخأ تاياور . اهلهأل هلتقو ناسملت هلوخد . اهلهأل هلتقو تررجات

 . ساف ىلإ هريسم . ةقطنملا نوكشل هميظنتو ناسملتب هلوزن

 ةساير ىف « ترموت نبا ىدهملل « ىلع نب نمؤملا دبع ةفالخ تناك

 « ةيدحوملا ةلودلا خيرات ىف ديدج دهع ةحتاف تناكو « نأش اذ اثدح « نيدحوملا

 . ءالاو دطوتلا دهع وه
 لوقلا كانهف . نموملا دبع ةيلوت فورظ ىف فالتخا اممأ ةياورلا فلتتو

 نأو « لئالق مايأب اهدعبوأ ىدهملا « ةافو رثأ ىلع تمت دق « نماوملا دبع ةعيب نأب

 لوقي ذإ « ناطقلا نبا ةياور ىه هذهو هتافو ليبق هتفالخل هحشر ىذلا وه ىدهملا

 « هتقيقش هتخأو « هتمدخ مهو رادلا لهأو هباحصأ مك« ىدهملا ىنوت امل هنإ انل

 مث « «رس ةعبب » ندحلا ىف ( نمؤملا دبع ديري ) نينمؤملا ريمأ مامإلا اوعيابو « هتوم

 ماع ىدهملا مامإلا توم رثأ ىلع عيوب نمؤملا دبع نإ « رخآ عضوم ى لوقي
 ىفوت امل هنأب « رخآآ لوق كانهو . « ةصاخ ةعيب » ةثامسخو نيرشعو ةعبرأ
 . هدعب نم ةفالحلا ىلوتي نمىلع اوقفتي ىبح « تقولا ضعب هتوم هباعصأ مك ىدهملا

 نإ « ناطقلا نبأ كلذكو ةيدحوملا ةلودلا خرؤم ةالصلا بحاص نبا انل لوقيو
 2 ماوعأ ةثالث ىدم ىنعأ « ةئامسخو نيرشعو ةعبس ماع ىلإ تلاطتسا ةدملا هذه

 . ىدهملا مامإلا توم نلعأ نيح كلذو 5 ةماعلا هتعيب نمؤملا دبع اهدعب نم عيوب

 نمؤوملا دبع اهربد ىتلا « ةليحلا ةصق كلذ دعب ةالصلا بحاص نبا انيلع صقي مث

 امهمرد نيذللا « لبشلاو رئاطلا ةصق ق صخلتت ىهو « هتعيبب نيدحوملا عنقيل

 نأ ىلع لبشلاو «.ةفالحلاب هل وعدي نأ ىلع رئاطلا « ةدملا هذه لالخ « ةيفخ



 تاو

 « هسلجم ىلإ نيدحوملا خايشألا كلذ دعب هتوعد مث . ًاثداه ًاعداو هيدي نيب ساجم

 ناككلاو زعلا » هقتطنب هل رئاطلا ءاعدو « ةفالخلا ىلوتي نم رمأ ىف مهتراشتساو

 «هتراشإل ًاعيطم ًاضبار « هيدي نيب لبشلا لوثمو « نينمؤملا ريمأ نمملادبع ةفيلخلا

 , 01 مهعيابمو كاني نيرضاحأ ر رثأتو

 «ةروطسألا ىلإ حونجو « ة غلابم نم ةياورلا هذه عبطي امع رظنلا ضغب هنأ ديب
 دق نماوملا دبع ةعبب نأب : لوقلا ديتوت ةقيثؤن:ةزأور. قه. رثكأ انياللا دجيوت هإق

 ِ وبأ هركذام كلذ نم .. هتراشإ قباسل ًاققوو. ٠ ىدهملا ةافو بقع تمت

 أ نم « لئاوألا ىدهملا بامصأ نم مدقت. اك وهو « قذيبلاب ىنكملا ىجاصلا

 مبني يدمج يرص وو مويوأ ءاعبرألا موي ىف ىدهملا ةافو بقع

 برقألا ت تبسلا موي ىف نمؤملا دبع ىنعأ ةفيلحلا عيوب ءه 014 ةنس ناضمر

 ماق : ىدهملا ةافو بقع هنأ نم رخآ عضوم ىف هركذ امو ,©0خيراتلا اذه نم

 « بحصلا نم ةعبرأ هيلإ مدقت ذئدنعو « سانلل أبنلا كلذ نالعإب نمكملا دبع

 « كانصأ رمعب فورعملا ىجاهنصلا هللا دبع نب رمع امهو ء ةعاملا نم نانثا

 وكز نب نمحرلا دبع امه نيس لهأ نم نانثاو ء ليعامسإ مهاربإ وبأو
 ' دمحتو «

 لم يجيب رئاس مهعبت م فقالا ةلغ وعين لمي هوقايون < كلن نإ

 ©©تايلاوتم مايأ ةثالث ةعيبلا ترمتساو « ليللا

 امل» هنإ انل لوقيف ؛ ةيوارلا هذه لمجمع « ةيشوملا للحلا ١ بحاص ذخأيو
 عقوف « هدعب مهسامإ نوكي نمي ء ةعبرأ مهو هباحصأ ةيقب ضوافت « ىدهملا ىفوت

 رضحم « هل ىدهملا مظعت نم هنودبشي اوناك امل « نماوملا دبع ىلع مهقافتا

 .©«هومدقو هيلع اوقفتاف  همالكي رشبتسيو « هيلعلبقيو «نيدحوملا عيمحو هباحصأ

 يمحلا موي عيوب ئدهملا نأ ساطرقلا ضور بحاص انا ركذي كلذكو

 ىلا ةصاخلا عيب « عيبا هذه فصيو + ه.914 ةئس ناضمر نم رشع عبرا

 ىف هلوقل ًاقفو تعقو دقف ةماعلا ةعببلا امأو . ىدهملا باعصأ نم ةرشع اهف هعياب

 ةياور عجارو . (155وأ 48 ةحوا هركذ قباسلا طوطختلا ) ناحلا ظن ىف ناطقلا نبا )١(

 .١1؟١و ١١4 ص ساطرقلا ضور ىث ةالصلا بحاص نبا

 . م8 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتك (؟)
 نيما ىثكارملا درويو © ٠١8 ص بجعملاو «860 ص ترموت نب ىدهملا رابخأ باتك (م)

 . ناميلس نب هللا دبعو « كازرم نب رمع امه « كانصأ ربع عم نيرخآ

 . 1١ ص ةيشوملا للحلا (4)
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 .©0لّدلمنيت عماجم نيماع وحنب ىدهملا ةافو دعب ؛ م0175 ةنس لوأ عيبر نم ٠١

 ىخرم نم ًاضيأ وهو ٠ ىشكارملا ةياور انيدل نإف ٠ كلذ نع الضفو
 ىعدتسا ترموت نبا نأ اهصالخ « ةحضاو ةلصفم ةياور ىهو ؛ نيدحوملا

 ةقرفتم لئابق نم مهو « نيس لهأو ةعابملا نم هباعصأ « ةربسي مايأب هتوم لبق
 مهيف بطخو « ًاثكتم ضمن «هيدي نيب اورضح الف « ةدماصملا مماالإ مهعمجم ال

 «رمألا ف ةميزعلاو ء نيدلا ىف تابثلا نم « حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام مهركذف

 « ًانهادم الهاجتم ملاعلا اف :ىحضأ ىلا « ةنتفلا روهظ نم مهدعب نم ثدح امو

 « هدييأتب مهصخ دق هناحبس هللا نأ فيكو « ايندلا بلتيو « كولملا هملعب دصقي

 «ةملكلا فالتخاو ةقرفلا نم مهرذ> مث ؛ ةلالضلا دعب مهادهو « هديحوت ةقيقحو

 الئاق هتفالحلا نمؤملا دبع هرايتخا ملنلعأ مث  ةدحاو ادي مهودع ىلع اونوكي نأو

 هلخدمو « هراهنو هليل نم « هلاوحأ عيمح ىف هانولب نأ دعب اذهو » هتيكزت ىف

 « هنيد ىف اتبث « هلك كلذ ىف هانيأرف « هتينالعو هتريرس انربتخاو « هجرخمو
 مهل اعدو . نمؤوملا دبع هعيابمب موقلا ماق كلذ رثأ ىلع هنأو . « هرمأ ىف ًارصبتم
 هدهع دعب ترموت نبا قوت مث . مهرودصو مههوجو حسمو © ترموت نبأ
 5 09 نمكوملا دنع ىلع ةدماصملا وف عمتجاو 2« ريسي

 ليبق ارو « ىدهملا ةافو بقع هتعيب ىلت « نمؤملا دبع نأ ودبي اذكهو

 هباحصأو نماوملا دبع نوكي نأ دعبتسملا نم سيلو ٠ ىشكارملا ةياورل ًاقفو « هتافو
 هنأ كلذ ؛ رمألا قثوتسيو « فالحللا بنتجم ىتح « ًانيح ىدهملا توم اومةكدق
 « ىدهملا ثارت ءانتجا ىلإ علطتت « ةليبق لكو « معز لكذخأ . ىدهملا قوت امل

 2 نوسمحلاو ةءاملا ىثخف « كلذ ىف مهيب سفانتلا دتشاو « نيدحوملا ةسايرب

 مهرايتخا عقوو « اوضوافتو اوعمتجاف « ةنتفلا مرطضت نأو « رمألا دسفي نأ

 « ةناكم موقلا حجرأ ةيادبلا ذنم + عقاولا ىف نمؤملا دبع ناكو . نمؤملا دبع ىلع
 « هتقثو هبحم اراثثتساو « هب ًاصاصتخا مدشأو « ىدهملاب ةلص مهقثوأ ناكذإ

 : هآر الك هداشنإو ديف هلوق ىدهملل بسني" ناكو

 طتغمو رورسم كب انلكف اهب تصصخ فاصوأ كيف تاماكت
 ©©طسبنم هجولاو عستم ردصلاو 2ةحنام فكلاو ةكحاض تسلا

 )١( نص ساطرقلا ضور 18١. )١( ص بجعملا ٠١١ و1٠١9.
 ىعازملا صيشلا نأ ىلإ نابسني نيتيبلا نيذه نإ ناكلخ نبا لوقيو ١1١١« ص بجعملا ( ع )

 .(#و١ ص ١ ج نايعألا تايفو ) روهشملا رعاشلا



 ل“

 «ةدهاصملا نع هتليبقو هلصأب ًابيرغ « نمؤملادبع ناكدقف هلك كلذ نع الضفو
 « هرايتخا ىلع موقلا عجش امم كلذ ناكف « ةفئاطالو ليبق مهيب هل نكي ملو

 , 20فالخو ةسفانم لكل ًابانتجا

 ةياورل ًاقفو وهف « ًاضيأ فلتخت ةياورلا نإف « هبسنو نمؤوملا دبع لصأ نع امأ

 نسح نب ىلع نب ىلعي نب ىوُذلَنع نب ىلع نب نمؤملا دبع « ىجاهنصلا ركب ىأ
 رفني نب غياجرو نب هللا نوع نيىوك نب لتاقم نب رصن نب ريمألا نب رصن نبا
 سيق نب حرزه نب ىبحب نب كيجر نب روفن نب روفطص نب طاطم نب وارمنبا
 لتاقم ىتح حيعص هنإ « بسألا اذه ىلع ًاقلعم ركب وبأ انل لوقي مث . ناليع نبا
 ناليع نب سيق ىلإ ءامسألا نم كلذ دعب درو ام امأو « هللا نوع نب وك نبا

 29 ريخأتو مدقتو فيحصتو فالتخا اهفف

 كلذو « ةتانز نوطب نم نطب ىهو « ةيموك ةليبق ىلإ نمْوملا دبع ىمتنيو
 امهسحو « لصألا ىربرب كلذب وهف « ًاضيأ ةيموك ىه ذإ « همأ وأ هيبأ نع ءاوس
 «نذمؤوملا يمأ وهو « ئدهملا ةفيلخ وه نمئوملا دبع نكلو . هتبسن ًاضيأ كلذب ىلدت

 دبال مث « الوأ ةيبرع ةبسن -ىدهملا نأش ىفثدح امسح هل نوكي نأ دبالف ًذإو
 دلو نم هنإ انل لوقت ةياورلا نإف مث نمو . تيبلا لاي ةلضتم ةيسالا هذه نوكتانأ
 ةيبرعلا هتبسن تلوحت فيك امأو . رضم نب ناليع نب سيق نب روصنم نب ملس
 + كاسل لساسي كزل : برها اعلا نم تيما رف: ةريرا يسن ل

 « ةتانز ةوخإ « ةطاطم ءايحأ ضعب رواجو ٠ سلدنألاب نئفلا ضعب نم اًراف

 ةرشابم عجرت هتبسن نأ ىرخأ ةياور ىفو . فلحلاو راوحلاب مهلإ كلذ بسنف

 نب هللا دبع نب سيردإ نب سيردإ تنب ةنونك هتدج ىلإ هباستناب تيبلا لآ ىلإ
 عجري ًاضيأ هذه ةنونك ىلاو . « بلاط ىنأ نب ىلع نب نسحلا نب دمحم نب مساقلا
 قيرط نع تيبلا لآ ليلس ةبسنلا هذهل ًاقفو « نذإ وهف « ةيطع تنب ولعت همأ ةبسن

 ركتي «٠ ىشكارملا انل ىوري امسح « هسفن نمؤملا دبع ناك دقو . ؟29همأو هيبأ

 سيل نحن امنإو مهنم تسل و ( ةيموك) ةيك تركذ اذإ لوقيو « ةيربربا هتبسن
 « مهيب ةدالولا قح انيلع ةيمّدكلو . ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب ناليع

 )١( ص ساطرقلا ضور ١١4 « ص 5 جنروداخ نباو 889 .

 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتك (؟) 55 5١و .
 ص بجعملا (؟) ٠١4 « ص ساطرقلا ضورو 1١9 .
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 دالوأ نم كردأ هنأ « كلذ ىلع ىشكارملا ديزيو . « لاوخألا مهو « مهف موف أشنملاو

 , ©0رضم نب ناليع سيقل نوبستني نم « هدافحأو نمؤملا دبع

 ىدهم نوكيل هل ردقلا رايثخاو « هتوعدو ترموت نبا لوح تجسُن اكو

 تجسن كلذكف « هتلاسر قدصو هةيسدق دكؤتل «رطاسألا نم ةلاه « نامزلارخآ
 «هراتخا دق رذقلا نأ دكثوتل « ىدهملل هتفالخو نمملا دبع لوح ةلاحلا هذه لثم

 ضعب ناطقلا نبا انل دروأ دقو . ةلاسرلا هذبم موقيل « « لزألا ذنم ىدهملا راتخا انك

 لاوقأ نم « « ىدهملا مأمإلا لئاضف » ىمسملا هباتك ىف نمؤملا مساقلا وبأ هركذ ام
 هللا دبع ىنأ باتك ىف ءاج هنأ كلذ نمو . هتلاسر قدص ىلع ليلدتلل تارامأو

 2 هتفئاطو ىدهملاب ناعإلا ىلع ضحلا « نسسحلا نب نيدباعلا نيز ىلعنب رقابلا

 . حتفلاو ديبأتلاو رصنلاب دعو ىذلا وه هنأو « ىسيقلا لع نب نمؤملا دبع ركذو

 باتكىفو « ديز نب ىحب باتك ى ًاضيأ درو دق كلذ نا « مساقلا وب وبأ لوقيو

 هعضاومو هتامالعو « ىدهملا مامإلا لئاضف نم رك ذام عيمج هيفو ءربكألا مس اعلا

 «رصنلا ١ باتك بحاص هلك كلذ حرش لقد هنع ذخألا ةقيلللاو 2 ا

 . ةديدع ثيداحأ هدييأتل دروأو « سيردإ نب سيردإ

 ديرفلا دقعلا بحاص هبر دبع نبا لوق كلذ دعب ناطقلا نبا انيلإ لقني مث
 : لوقي ثيح « 29هتافوو « ىدهملا » ركذ دعب اهمظن ةزوجرأ ىف

 ناليع نم صخ دق دجامل ناندع ىلإ رمألا عجريو

 مجاعألاو بارعألا عماقو محالملا بحاص حوتفلا بر

 : بيبح نب كلملا دبع لوقو
 مجعلاو أرط بارعألا ةريخش هدعب ىأي ىدنهملا بحاص
 مرهلاب سيل ةيحللا بيشأ هبتعن نم هب كلل لبقأ

 هلاعفأو هتافص حرش اهفو « ةمدقلا زجارألا ضعب ىف اضيأ كلذ درو دق هنأو

 ىراصنلل طابر ف سدقلاب ىأر هنأ هلك كلذ ىلع نمؤملا مس اقلاوبأ ديزيو 00 ٠

 ىأ هنأو « هتفيلخ نمؤملا دبع مسا ىأر اك ناو ناو لع اةركسقالا مم

 )١( ص بجعملا ىف ىثكارملا و٠١ .
 هبر دبع نبأ نأل « ترموت نب ىدهملا سيلو « ةماع ةفصب « ىدهملا » انه دوصقملا (؟)

 نينرق وحنب ترموت نبأ ىدهملا لبق شاع دق . 00
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 نوكي ىذلا تقولا نيحن ىتح هناتكب رمأف « ىدهملا مامإلل كلذ ركذ مساقلا وبأ
 7 0©2هروهظ هيف

 «ريطاسألا ىصقت ىف نودجي اهبخرؤومو ةيدحوملا ةلودلا باتُك ىرن اذكهو

 لختت ىتح « نماوملا دبع ةفالخ لوحو ؛ ترموت نبا ىدهملا ةمامإ لوح اهجسنو
 . ةيسدقلاو خوسرلا نم اهتناكم « ةيدحوملا ةفالحلا اهدعب نمو « ةيدحوملا ةوعدلا

 عضومم (م 4١٠ه ةنس لوأ) ه 441/ ةنس رخآ ىف نمؤملا دبع دلوم ناكو

 ةنس دلو هنإ ليقو « ناسملت ىلامش نينه ىسرم نم ةبرقم ىلع ارجاتب فرعي
 نأ انركذ اذإ « ةريخألا ةياورلا هذه مقس ودبيو .0"2ه ه00 ةنس وأ ءه 49

 ىف برغملا ىلإ قرشملا نم هدوع بقع ترموت نبا ىدهملا ىل دق نمؤملا دبع
 نمؤملا دبع دلاو ناكو . ًاثدح ًامالغ نكي ملو « ًاباش ذئموي ناكو ءه 017 ةنس

 هتعض نم مغرلاب ناكو « خيباونلاب ةفورعملا ىهو «نبطلا نم ةينآلا عنصي ًاراتخف

 ناك نمؤملا دبع دلاو نأ قذيبلا'انل ركذيو . 0©2هموق نم ًامرتحم القاع الجر

 ةءارقلل ًابحم ةيادبلا ذنم نمؤملا دبع أشنو . ©©9هموق قو هنامز ىف ًايضاق سكعلاب

 « هرمع نم نيرشعلا وحن غلب املو « نآرقلا ةوالتل دجاسملا مزالي « سردلاو
 همحو وه ىتلا فيك مدقت اهف انيأر دقو «٠ سردلا عباتيل قرشملا ىلإ ةلحرلا مزتعا

 ةفورعملا هتلمح دوقي ذئموي ناكو « ترموت نب دمحمب ةياجب نم ةبرقم ىلع ةلالم
 ودغي فوس هنأ رعشو « ءاكذو:ةباجت ترموت نبا هيف سنآ قيكو « ركنملا دض

 « هيددي ىلع ملعلا بلطي هبناج ىلإ ءاقبلاب هعنقي نأ عاطتسا فيكو « هينواعم مظعأ
 كلذ ناك . «عدبلا داخإو « ملعلا ءايحإو « ركذملا ةتامإ نم هب مئاق وه امف هنواعيو

 « ترموت نبا بناج ىلإ خيراتلا كلذ نمنمؤملا دبعىب دقو . ه517 ةنس لئاوأ ىف
 ناك ىح « لح اهي هريصم هرطاشيو « هتوعد ىف هرزائوي « هب صتخاو همزالو
 مث + نيطبارملا دض ةيئيدلا هتوعد دادتشا نم هركذ قبس ام ترموت نبا رمأ نم

 فو هباحصأ ةعيابمو « رظتنملا ىدهملا وه هنأ هنالعإو « لدلمنيت ىلإ هبحصو هؤواجتلا
 . كلذ ىلع هل نمؤوملا دبع مهتمدقم

 . (1 64و ب هم ةحول ركذلا فلاسلا طوطخما ) نامللا مظن ىف ناطقلا نبا )١(

 ناكلخ نبا امهدروأ ةثلاثلاو ةيناثلاو « ( ٠١١ ص ) ىثكارملا ةياور ىه ىلوألا )١(

 . ( 91١" ص ؟ ج ) تايفولا ىف

 . ١١9 ص ساطرقلا ضورو « 881١ ص ؟ ج ناكلخ نبا (؟)

 . 507 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتل ( ؛ )



 د 8#[ه

 « رشبلا دمحم ىنأ بناج ىلإ « نماوملا دبع ناك فيك . مدقت امف انيأر دقو
 (هه14ةنسلئاوأ ) ةقحاسلا ةريحبلا ةمب زه بقع هنأ فيكو .نيدحوملا ةداق ظعأ

 « ققحما ءانفلا نم اهذقني نأو نيدحوملا لولف عمجم نأ عاطتسا « ريشبلا لتقمو

 دقو ؛ ىدهملا نأ فيكو « لئمنيت ىلإ نيطبارملا ةدراطم نم مغرلاب اهدوقي نأو
 ملع املو « نمؤوملا دبع نع لأس « ةمبزملا رمأ غلبأ انيح « هتوم ضرم ىف ناك
 . ١ مكرمأ قب دق هلل دمحلا » هباعصأل لاق « ماس هنأب

 من

 دقف : هدعب نم هتفيلخو « رثثألا هبحاصو هذيملت ىف ىدهملا ةسارف بخت ل

 نأو :؛ قيقحلا نيدحوملا ةلود سسؤم نمؤملا دبع ودغي نأ ةيهإلا ةيانعلا تءاش

 ةيروطاربمإلا ناطاس مل ققحم نأو « رهابلا رصنلا نيدايم ىلإ نيدحوملا دوقي
 . سلدنألاو برغملا ىف ىربكلا ةيدحوملا

 نيدحوملا نوئش مظني « فصنو ماع ءاهز ةفالحلا هيلوت دعب نمؤملا دبع ىضق

 2 هتابهأ تلك املو . داهحلا ىلإ مهرفنتسيو « مهعومج دشعو + مهمولق فلؤيو

 حاتتفاو - ن.طبارملا  ةيدحوملا ةلودلا ءادعأ ةلئاقمل داهحلا فنأتسي نأ مزتعا

 ثحبلا دعب نيدحوملا ىأر رقتساو « ةعاطلا ىلع مهماغرإو « مهديأ نم دالبلا
 جرا ©0ةعرد ئداو ىف ةلدات ةبصقل مهازغ ىلوأ نوكت نأ ىلع رواشتلاو

 رياني ) ه675 ةنس ( لاوش ىف ليقو ) لوألا عيبر رهش ىف لّلمنيت نم نمؤملا دبع

 راسو « لتاقم فلأ نوثالث هماوق ٠ نيدجوملا نم محض شيج ى ( م1171 ةنس
 « طوحلو نب ردي ةدايقب ةيطبارم ةيماحاهلع عفادت تناكو « تروجا زات ةعلقرلإ الوأ

 تروجازات دئاق نأ ىرخأ ةياور ىو . «9اهلهأ ىبسو « اهلع ىلوتساو اهمحتقاف
 ًافلأن يرشع وحن هعم لتقو هلتق نمؤملا دبع نأو « ميرم نب ىبحنىعدي ناك ىطبارملا

 « لبحلا ىلإ هعم اهحصو « رمع نب ناتني تنب ةنوميم هتجوز رسأو ؛ نيمسحملا نم
 نمؤملادبع راسو 29ناسمات ىف نيدحوملا ىرسأ نه ناك نمي دعب اوف تيدتفا ىح

 ضورو ؛ 1١7( ص) ةيشوملا للحلا بحاص ةبسانملا هذهب اهركذي ىلا هلدات نإ )١(
 قرش لاش ةمقاولا الدات ةدلب ىه تسيل ( ١١9 ص ١ ج) نودلخ نباو « ( ١؟١ ص ) ساطرقلا

 ريس نم لدتسي امبسح كلذو ٠ ةعرد ىداو قرش ةعقاولا ةنيصحلا ةلحملا ىه اهككلو « شكارم

 . ةعرد ةنيدم اهو « اهيلع تلوتسا ىلا عقاوملاو ةيدحوملا ةلمحلا
 . م6 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتك (؟)
 . 10٠١( ةحول هركذ قباسلا طوطخما ) ناملا ظن ىف ناطقلا نبا ةياور هذه ( © )

 م1١66
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 كلت تالحم رئاس ازغ مث « اهزاوحأ ىلعو الع ىلوتساو : ةعرد ىلإ كلذ دعب

 . لّدمينت ىلإ داعو ةقطنملا

 عي عينم نصح وهو ٠ توميغسأ# نصح ماعلا اذه ىف نودحوملا حتتفاو

 « هحتف ىلع نودحوملا مهعم أطاوتف « ةجرز زه نم ةيماح هيو « لبحلا قوف

 نمو لوصراو نب ركب ابأ ىطبارملا هيلاو اولتقو « اليل ةولخدي نأ اوعاطتساو
 . لامتيت روس ىلع دعب ايف بكرو « مخضلا ىديدحلا هباب اولمحو + نيطبارملا هعم

 صفحوبأ خيشلاهحتتفا : ةوالج نصحماعلا سفن ىف نودحوملا حتتفا كلذكو

 لهأ ناكو . هيف نم لكاولتقو ةونع هولخدو : نيدحوملا هوجو نم ةعامحو رمع
 جتنا هتيحان نم ةفيلخلا ماقو هتاوزغ ىدحإى ىدهملا اوحرج نيذلا مه ةوالج

 اهقرحأو « لاجشعب ةدلب لشد مث . هلهأ .ظعم لتقو هقرحأو ةيررلا لمح

 . لاحالجأ ةدلب حتتفاو ٠ ةمادجغ ضرأ ىلإ اهم راسو « اضيأ

 «ةروكسهو ةجرزه نم نوطب ضعب « نيدحوملا ةعاط ىف ماعلا اذه ىنلخدو

 ,©0 نايصعلاو جورحلا ىلإ اوداعو اودترا 2

 ةو زغلا كلت ى هتبيغ لالخ تعقو دق تناك « لامنيت ىلإ ن نمؤملادبع داع املو

 . دهملا ىف دمخت ملول نيدحوما فوفص ىف ًاعدص ثدحن تداك « ةريطخ ةثداح

 ىدهملا باعصأ دحأ وهو « ةيوُلَم نباب ريهشلا « ىنئانزلا ىلع نب هللادبع نأ كلذو

 نمؤملادبع داعتبا ةصرف زبنتا « 'نملادبع ةعيبل نيض راعملا دشأ نم ناكو « ةرشعلا
 ىلع فسوي نب ىلع ن نيملسملا ريمأ عم | رهافتو. :٠ شكارم ىلإ ! راسو « شيحلاب

 نم ةوقب فسوي نب ىلع هيلإ دهعف « نيدو ةموكح قو « للمنيت ةحاهم

 « لتامنيت نم ةبرقم ىلع ةسيفنك ةليبق عمجم تسوجاذامات ىلإ اهم راسف ؛ نيطبا رملا

 للمنيي ناكو + ةيدحروملا ةمصاعلا ردتل ةعمتخا هئاوقي ريسيو «هيلإ اهمضي ىكل

 ىذلا دهعلاب مهكسمت اونلعأف مهعمجف : ةسيفنك ءامعز دحأ نر ر ديسو نب هللا دبع

 لهأ نم دحاو ماق لاحلا ىفو « ةنايحلا كلت ةيولمنبا ىلع اوعنو ؛ ىدهملل هوعطق

 ةيولم نبا ةلحم ىلإ راسو ؛همالغ هعمو ىكيتآ نسحلا نب فلخم ديعسوبأ وه نيسخ

 ةلواحملا تدخأو « اهب تبلصو لامنيت ىلإ هتثج الو « هالتقو « لبحلا لفسأ ىف

 طبه مث . مئانغلا م قو « اهصالخإ ةسيفنكل ركش نماوملا دبع داع املو . دهملا قف

 )١( ةحول ركذلا فلاسلا طوطخلا ) نامل ظن ىف ناطقلا نيأ ١101 ( .
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 اهبلعىلوو ( ناجاتصأ ) ةببرقلا ةجاهمص ىضار أ ىلع ىلوتساو « ىداولا ىلإ ةبناث

 , ؟929نيسخ لهأ نمو اهئامعز دحأ وهو « رصان نب ىل

 « صاخ عون نم ًاثداح هه ةنس ماعلا اذه وايجخأ

 ناكو . نيدحوملا ىلإ «نيطبارملا ةداق نم وهو « ىسلدنألا ىك الفلا مامضنا وه
 عطاقو ايفش ةرمأ ةيادب ىف ناكو « ةيليبشإ لهأ نهى سلات مدقت امسح ىك الفلا

 ىلاو هنع افعف « ةماقتسالا ليبس كلسو بات مث ةعاجشلاو ةأرح اب مستب « قيرط

 همدةتساف « فسو» نب ىلع ىلإ هريخ ىو ٠ ةلاجرلاو ةامرلا ىلع همدقو « ةيليبشإ
 جراخم ةيماارم هيلا ديو ؛ نيطبا رما دئدللا نم ةقرف ىل لع همادقو « شكارم ىلإ

 ىلإ ههجو مث . مهليبس'قيعي ىكل لهسلا لإ نودحوملا اهنم طبه. ىلا نراد لبج
 دجف « ريس نب نيدوناو ذئكيح سوسلا ىلاوو ؛ نيدحوملا ةعفاكلا ىيوبلا
 « فسوي نب ىلع نيبو هنيبام دسف م . مهحفاكمو نيدحوملا ةبراحم ف ق ىكاالفلا
 لعفيو « ةنوتل نوصح ىلع ريغي ذخأو ٠ هدنج نم ةفئاط عم نيدحوملا ىلإ مضناف

 سوسلا تاهج ىلعريغي ذخأو « نيدحوملا دعاوقب لبق نم لعفي ناك الثم اهب
 لوقل ًاقفو « كلذ دعب دترا مث « ماوعأ ىدم نيدحوملا ةمدخى رمتساو . تاغأو
 ةهج نمو . دادترالا اذه دعي هريصم ناك اذام انل ركذيال هنأ ديب .©"7ناطقلا نبا
  قحال خيرات ىف نيدحوملا ىلإ ىكالفلا مامضنا عضت تاياورلا ضعب نإف ؛ ىرخأ
 60 ءاوعأ ةعست وحنب ناطقلا نإ نبا انل همدقي ىذلا خيراتلا دعب ىأ  هها#ه ةنس ىف

 : ناطقلا نبا عضيو

 < ةصاخلا نماوملا دبع ةعبب تنلعأ ه ه1 ةنس ىف ىنعأ « ىلاتلا ماعلا فو
 «ماوعأ ةثالث ىدم ىدهملا ةافو ناّمك ةياورب اندخأ اذإ كلذ ةماعلا هتعبب تدقعو
 اذه ناطقلا نبا عضيو . ناطقلا نباو ةالصلا بحاص نبا ةياور مدقت امسح ىهو
 نوكي ىككل بجاولا ن نمو « ةئامسمحو نيرشعو عست ةنس رابخأ ىف اوهس ثداحلا
 «ةنسلا هذه ىف هنإ انل لوقيو . نيرشعو عبس ةئس نوكت نأ هتياور قباس عم ًاقفتم

 لتق ةيولم نبا نأ ناطقلا نبا ان ىوريو اذه مه ص ترموت نبأ ىدهملا رابخأ باتك )١(
 * ىبسو ةريمزه ةليبق لايتغا ريبدتب ىدهملا ماق انيح هنأ اهصالخ « ةقباس ةبسانم ىف د01 ةنس ىف
 عم قفتي ال هنأو « ىومدلا فرصتل دا اذه هيلع ىعنو « ةيولم نبا ضرثعا « مهيضارأ بهنو « مهئاسن
  (ب ا ةحول طوطخملا ناهلا ظن ) روفلا ىلع بلصو لتقف هلتقب ىدهملا ر رمأف « ةمصعلا نم هيعدي ام

 )١( مهو ب مو ةحول هركذ قباسلا طوطخملا ) ناملا ظن ىف ناطقلا نبا !( ,
 رخأتملا مايضنالا اذه ناك امبرو « ( 88 ص ) ةيشوملا لللا بحاص ةياور هذه 22(

 . لوألا ال ىناثلا همامضنا وه « نيدحوملا ىلإ ىكالفلا بناج نع



 تلال

 كلذ ىلع قلعي مث « نينمؤملا ريمأ ةفيلخلا ةعيبب نالعإلاو ىدهملا توم نالعإلا ناك

 اهنود ام ى رسمشلا تربمو « ءايضلا عطسو : ءاطغلا عفرف :١ اف لوقي ةنانر تارابعب

 اوعياب ام ىلع بحصلا هعيابو ؛ « باجح رغب ًاحضاو قحلا جلبتو « باحسلا نم

 «هتمامإ رونب ضرألا تقرشأف » مايأ ةثالث ةعيبلاتلصتاو « «ىدهملا م مامإلا ) هيلع

 بقل نمؤملا دبع ذخْتا كلذ رثأ ىلعو . « هتماركو هتوظح مظع اهلهأ لانو
 . ©0كلذ لبق هب بقلي نكي مل هنأ رهاظلاو « ) نينمؤملا رمأ»

 ىف هتاكرحو نمؤملا دبع لامعأ لوح ضومغلاو ضقانتلا نم ءىش دجويو
 ناطقلا نبا انيلإ مدقيو . ه هل ةنس ىلإ 814 ةنس نم « ةيلاتلا ماوعألا ةعضب

 نإ « هه؟78ةنس رابخأ ىف انل لوقيف « ةرتفلا هذه ثداوح نع ليصافتلا ضعب

 تشايعات نباب فورعملا فسوي نب مهاربا ةدايقب نيطبارملا عُم اوكبتشا نيدحوملا

 ريخ « ىعارلا نبا نع انيلإ لقني مث . مهنتا# لضو تزطيارلا اه عزه ةكرمم ىف

 دالب رئاس ىلع نودحوملا ىلوتسا امل هنإ لوقيف . تنادورات ةنيدمل نيدحوملا حتف

 « جرعألا جلعلا » راس ذئدنعو « نيونويت ىلإ نيم و يل

 قيرط محتقاف « ناجرفرجأ نم ( هركذ ىتأي فوس ىذلا ريتربرلا هنأ بلاغلاو )

 اولصو ىتحنودحوملا مهعبتأف ( هعم نك مهقبسو « نيدحوملا نم ةلفغ ىف نا ريغيا

 ملعو « نيونويت لصو الف « سراف ةئاعبرأ وحن ىف جلعلا ناكو . سوسلا دالب ىلإ
 . هلوح فافتلالا ىلإ اوعره «سوسلا لهأ نم فارطألا ىلإ رف دق ناك نم همدقم

 ةفيلخلا اهل بتك ةلاسر نم ةكرعملا ناودأ مب انا ٍفصو انه سبتقنو

 نم ًاكرابم ا ركسعان زيف :٠ ةفيلخلا لوقي مي امفو .ىعارلا نبا انيلإ اهلقنو نمؤملا دبع

 لفسأ لل اية ايو كرولا ل اريك سراج

 ةيرس انثعب مث « مهرارذ وبسو « ًاديبعو انو ًارقب اومنغو اولتقف « سوسلا
 رثكأ ةلتقم اولتقف سوسلا لفسأ ىنعأ « ةيحانلا كلت ةيقب ىلإ ةيلاثلا ةليللا ىف ىرخأ

 . مهنامصأ منغ امب رثكأ اومنغو « ىلوألا نم

 « نيطبارملا نم اهب ناك نم رفو ءاهولخدو تنادوراتىلإ اودصقف ركسعلا امأو»

 ى رانلا اوقلطأو ؛ ةنيدملاب نودحوملا رقتساو « اهم اودجو نم نودحوملا لتقو
 نودبشي نيونويت ىف نوطبارملاو كلذ لك . ءاوحلا ىف راثلا تعفتراف «٠ بصقلا

 نبا نع ساطرقلا ضور عجارو (! 76و ب 24 ةحول قباسلا طوطخما ) ناملا مظن (5)

 . 1١7178 ص ةالصلا بحاص



 مع 964 تع

 « مهبولق ترسكنا : جلعلا زجعب مه ربغو ربرعلا نقيأ املو . مهناطوأ قرحت ناريذلا

 . 2« مهللع ةعزهلا تقحو

 مهنأل كلذو زغيب ىبب وزغل نمؤملا دبع راس « ه ه1 ةنس ىللتلا ماعلا فو

 كزن الف ء ىدهملا مامإلا باعصأ نم ىئاغيغلا زيزعلا دبع دمحم ابأ اولتق دق اوناك
 «رانلا اف اومرضأو « لامملا روهظ ىلع باطحألا اوعضو « مهئايحأ ىلع ةفيلحلا

 ف زغيب ونب راسو ؛ ةيدحوملا ةلحا ىف جرهلا عقوف ٠ نيدحوملا ةلحم وحن اهوعفدو

 نالجر لواحو . ةفينع ةكرعمنيقيرفلا نيب تبشنو « نيدحوملا اومحاهو مهلمح رثأ

 ناك نمؤملا دبع نكلو « هالتقي نأو نمؤملا دبع ةميخ ىلإ اذفني نأ زغيب ىب نم
 كلت ىف نمؤملا دبع ىضقو . التقو نالجرلا ذخأف : ًارذحو ًاطوحت هءابخ رداغ دق

 القنمدقتام ىلإ ناطقلانبا فيضيو . للمابت ىلإ ًادئاع لفق مث ًاموي نعبرأ ةوزغلا

 مهناوخا ضعب زغيب ىبب ىلإ هجو دق ناك نمؤملا دبع نأ « ةالصلا بحاص نبا نع

 تالك دق ليبسلا كلذ ىف هيعاسم نأو ؛ ,مهورذنيو موحصتيا 2 مل نيرواخنا

 رسفي ام اذهو . نيدحوملا ةعاط ىف اولخدو ءاونعذأو زغيي ونب داقنا ذإ « حاجنلاب

 . ©90نيدحوملا دض زغيب ىنب ةكرعم اهملإ تبننا ىتلا ةبيلسلا ةجيتنلا انل
 « ه ه#٠ةنس ىف نيدحوملاو نيطبارملا نيب تبشن ةعقوم نع عسيلا انثدحنو

 هيلإ جرخف ٠ نطوركصمو ناجرفرجأ ىلإ هتاوق ىف راس نمؤملا دبع نإ لوقيف
 نمؤملادبعبلو . ةيطبارملاتاوقلا ىف ؛ذئموي دهعلا ىلو ؛ فسوي نب ىلع نب ريس

 مزهف . نطوركصم ىف ناقيرفلا ىلا مث « ودعلا لواطي لابحلاب |مصتعم ًائيح
 لاملا نم ؛ ممالسأ نم ةميظع ريداقم ىلع نودحوملا ىلوتساو ؛ نوطبارملا
 , ؟©حالسلاو

 «رصاعملا نيدحوملا خرم « ىجاهْصلا ركب ابأ قذيبلا نإف ىرخأ ةهج نمو
 « ةجاهنص ةوزغ نع همالك بقع انل دك نمؤملا دبع تاوزغ نم انل هرطسي اهف
  ةيادبلا ىف مهتبراحم ىف هيلع هللا حتفو ٠ نيفشاتو ريتربإلا عم ىتلا ةفيلخلا نأ

 . ىلع نب نيفشات ريمألا هدوقي ىطبارم شيجن نمؤملا دبع ابف ىتتلي ةرم لوأ هذهو

 ادئاقو « سلدنألا ىلع ًايلاو ثبل هنأ ٠ نيفشات رابخأ نم مدقت اهف انركذ دقو

 رخاوأ ىف ربع هنأو « (همالال ةنس وأ ) هدا" ةنس ىح اهم ةيطبارملا شويجلل

 . ( هركذ قباسلا طوطخلا ) املا ظن ىف ناطقلا نبا 0 )١(
 . (با/م ةحول طوطخما ) ناحل ظن ىف ناطقلا نبا )١(



 االالء ال

 تاجه تمقافت اًميح كلذو « هيبأ ةوعدل ةباجتسا برغملا ىلإ ه7 ةنس

 لوألا ءاقثلا اذه نوكي نأ دبالف نذإو . نيطبارملا مئازه ترثكو « نيدحوملا

 لئاوأ ىفلقألا ىلع عقو دق نيفشات ةدايقب ةيطبارملا شويحلا نيبو « نيدحوملا نيب

 هه!“ ةنس ىفتثدح ةعقوم رمخ انياع صقي ناطقلا نبا نأ عقاولاو . هدا“ ةنس
 لوي -+ .نيداجوملا نيبو ريتربرلاو ىلع نب نيفشات ريمألا ةدايقب نيطبارملا نبب

 لولم ىبب دلب ىف ل لون « لت نم امل اذه ىق كارت نمل دية

 ناكو . ةحاح نم طوكحات ىف هتاوقب نيفشات لزنو ٠ ةحاح ىضارأ ىف ةنانم نم

 تدترا مث « نيدحوملا ةعاط ىف تلخدف « ةنانم ةليبق نايعأ لتق دق فسوي نب ىلع

 ىلع ريغي وهو « مايأ ةثالثو ًارهش لوام ىب ىف نمؤملا دبع ماقأف « ةرم ريغ
 بايثلاو ىلحلا نممه-السأ رئاس ىلع ىلوتسا مث . ًاعيرذ التق مهلتقيو « ءايحألا كلت
 ىنب ءايحأ ىلإ مث « نازدجاو ىنب ءايحأ ىلإ كلذ دعب راسو ؛ اهريغو تاوقألاو

 « هتاوق ىف نيفشات هعبتف « ناجرف رجأ ىلإ كلذ دعب دصقو « لبحلا ةنانم نم راوس

 مهنم لتقو نوطيارملا اهف مزه « ةديدش ةكرعم نيقيرفلا نيب تبشن كلانهو

 ةهج ىلإ دتراو « ىرخأ ةرم نيفشات مزهناف « كلذ دعب لاتقلا ددجت مث . مجاهدع

 . ديبعلاو باودلاو بايثلاو حالسلا نم هبالسأىلع نودحوملا ىلوتساو « توبات زمملا

 تعمطو « نيطبارملا ةدجنل ةعقوملا ناكم ىلإ شكارم نم ةلوزج تاوق تعرهو

 «لبحلا قياضم ىفنئاككلا نمؤملا دبع ال بترف « نيدحوملا نم مئانغلا عزتنت نأ ىف

 تلتقو ةمينغلا ةقاس تمحاهو :ةلوزج تجرح ءاهل ًاباذتجا هيدي نيب متانغلا مدقو

 « اهتفأ ىتح التق اهف تنعمأو ةيدحوملا نئاثكلا ابلإ تجرخف « اهمارح ضعب
 ناسرفلا نم ًافالآ مضت ةلوزج تناكو ٠ اماودو اهتحلسأ رئاس ىلع تلوتساو
 . ًارفاظ ةسيفنج دالب بوص نمؤملا دبع دتراو « ةلاجرلاو

 عضوم قيضأ ىف ًاطئاح ىني نأ دارأ نمؤملا دبع نأ ىرخأ ةياور ىف ءاجو
 سحأف« باضحلا كات ىف اوكلبم ىح نيطبارملا فارصنا نود لوحيل لبحلا نم

 ءايحأ دنع ةلوزج هتكرتو « شكارم بوض هتاوقب دتراو « هعورشمب نيفشات
 : جانصأ صفح ىنأ خب خيشلا ةدايقب ٠ نطبارملا نم ةوق اهل تدصتف « ةجارجر

 « نيدحؤملا ىلع تمسق فال 1 ةثالث للمنيت ىلإ اهليخ اهليخ نم تقاتساو « اهب تكتفف

 :©0نيدحولا ةعاطن ق:تلخدو « ديحسوتلا لإ تلاق « كلذ دعب ةلوزج تداع مث

 )١( (ب م5 ىلإ ب م١ ةحول ركذلا فلاسلا طوطخملا ) ناملا ظن ىف ناطقلا نبا .



 -باماخا

 « ه ها"ا# ةنس ىف ةعقوملا ثودح ىف ناطقلا نبا عم ىراذع نبا قفتيو

 ةدايقب تناك ةيطبارملا تاوقلا نإ لوقيف « ىرخأ ةروص ىف انيلإ اهمدقي هنكلو
 نيطبا رملا نيب عقو ءاقللا نإو « ةلوزج لئابق نم ةرفاو ةلمح مهنمو «نيفشات ريمألا

 « نقيرفلا نيب 9 تين ةميظع ةعقوم ناو« لولم ىني:عضومق.نمؤملا كبعن نيو

 .نيفشات ةعزه نع تاجنا مث «مايأ ةثالثوأ آرهش ترمتسا « ةقيض لابجو زوافم

 ىلع ىراذع نبا ديزيو . ثرونات نارمإ ىمسي عضوم ىح نموملا دبع هدراطف

 2 نيفشات ملل نذأف 2 مهدالب ىلإ عوجررلا ى اوبغر ةلوزج ءانبأ نأب « كلذ

 « نيدحوملا ةمجاهمل اوضرعتيال ىبح « ةرعولا لابحلا قيرط اوكلسي الأ مهحصنو
 اذه ىف هنئاك بتر دق نمؤملا دبع ناكو . هحصن ىلإ اوغصي مل ةلوزج نكلو

 نودحوملا اهلع ضقنا ىح + قيرطلا اذه كلت ةلوزج تداك اف + لبحلا قيرطلا

 مهوقاتساو « مهحالسو مهليخو مهئاسن ىلع اولوتساو « ًاعيرذ ًاكتف مم اوكتفو

 فى لوخدلاو « نيدحوملا ةملاسم ىف كلذ دعب ةلوزج خايشأ بغر مث . لات لإ

 . ©0كلذب ًاريهظو انامأ نمؤملا دبع ملردصأف « مهتعاط

 « ةتانزو مشحلاو ةنوتمل نم محض شيجم نيفشات جرخخ ه 04 ةنس ىفو

 ترمتساو « «ريتربإلا » ةدايقب ةقزترملا يراصنلا نم ةقرف هعمو نيدحوملا لاتقل

 ى امهنيب ةريخألا ةكرعلا تعقوو . نيروش ءاهز نيدحوملا نيبو هنيب كراعملا

 نيفشات دترا كلذ رثأ ىلعو . نيقيرفلا نم ريثك اهيف لتقو « ماعلا اذه نم لاوش

 , 20للمنيت ىلإ نودحوملا داعو شكارم ىلإ

 نبي « ىرخأ كراعم تقولا كلذ ىف تعقو دق هنأ قذيبلا لاوقأ نم ودبيو

 ىندألا سوسلا ىلامشو « لامنيت ىلرغ (« ةحاح ١ ضرأب « نيدحوملاو نيطبارملا

 ضعب اوزرحأو الوأ اورصتنا نيدحوملا نأو « «روغزبت » قديبلا هيمسي عضومب
 عضوملا اذه كلذ دعب نيدحوملا اورصاحب نأ اوعاطتسا نيطبارملا نكلو « مئانغلا

 نيب كلذ دعب تبشت مث . مهمئانغ نودحوملا دفنتسا ىتح « اموي نيتس ءاهز

 تعقوو ةبآلا تبلقنا مث ءالوأ نودحوملا اهف مزه « ةديدج ةعقوم نيقيرفلا

 هعمو « شكارم ىلإ هتاوق ىف نيفشات دترا كلذ رثأ ىلعو . نيطبارملا ىلع ةميزهلا

 ١ ( ص س ريبسه - اهركذ قبس ىلا ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا ف ىراذع نبا ١١( ©
 ص ناوطت ىف ترشن ىلا تورجمات ةخسن ) برغملا نايبلا نم ثلاثلا مسقلا ف كلذكو. ١١( .

 ص سريبسه ) ركذلا ةفلاسلا ةطوطخملا قاروألا ىف ىراذع .نبا (؟) ٠١4 وه1١١(.



 تالا

 تاوق ىف نمؤوملا دبع دتراو « ًاحيرج « ريتربإلا» ىمسملا مورلا دئاق هليمز

 . ©0للمنيت ىلإ نيدحوملا

 « ةرئفلا كلتىف نيقيرفلا نيب تمرطضا ىلا كر راعملا نع مالكلا ل ابق انب ردجمو

 اذه نع ةماك ركذن.نأ : رارمتساب مورلا دئاق « ريتربإلا » ابف كرتشي ناك ىتلاو

 . ىنارصنلا دئاقلا

 ةيجنرفإلاب وه « ةيبرعلا ةياورلا هيمست امسح 229 ريتربرلا وأ ريتربإلا نإ
 فارشأ عم 6 :تنوكيفا), دبع ليمألا ىف وع ع 8مطومعم وأ 181 86ج

 « هلاومأو هباقلأ هعزنف ء عازن نومار راجنرب اهريمأ نبب دو هئيب ثدح « هئولشرب

 .فسوي نب ىلع رمألا ةمدخم قحتلاو « برغملا ىلإ رحبلا ريعو « ةئولشرب رداغق

 نم ةرييك ةفرف + صاخلا هسرح ىلإ مضي ناك « فسوي نب ىلع نأ فرعن نحنو
 « مشحلا بناج ىلإ كرتشت 7 ةيبنجألا ةقرفلا هذه تناك دقو « ىراصتلا ةقزترملا

 « ةلاسبو ةعارب لاتقلا ىف ىدبتو « كراعملا نم ريشك ىف « صاحلاا سرحلا دنجوأ

 نطاومىف اهنامعأ ركذتو « « مورلا دنحلاب » ةقرفلا هذه ةيبرعلا ةياورلا فرعتو
 هيلإ دهع «شكارم طالب ىلع « وتربور تنوكلا وأ « رتربرلا دفو الف . ةرششك

 لع هتعاجشو هتعارب نم هسنآ امل ء ىراصنلانم هسرح ةدايقب فسوي نب ىلع
 سلدنألاب ةاغطلا ريكأ نم ناك هنأ » ربتربرلا فصو ىف ةالصلا بحاص نبأ

 ىلا كراعملا .ظعم ىف عقاولا ىف ريتربرلا رهظو . ©00 ةلصتم ًاروهظو ةدجن

 قنتعا « نيدلو هلتقم دنع ريتربرلا كرتو . نيدحوملاو نيطبارملا نيب تمرطضا

 ثداوحيف هتكراشم دعب ايف رهتشاو ءريتربرلا ىلع مساب ىمستو « مالسإلا امهدحأ
 . هعضوم ىف ركذن امسح ةيقرشلا رئازحلاو ةقروبم

 ىذلا وه « رئتربرلا نأ « ًاضيأ ىراذع نباو « قذيبلا انل هركذي ام ودبيو

 ف نيدحوملاو نطيأرملا نب تعقو ىلا كراحلا ىف ةيطيارملا شويحلا دوقي ناك
 وه « كلذ ليصفتو « ىلاتلا ماعلا ىف وأ ماعلا كلذ ىف ءسوسلاو هويم"دّك ىضارأ

 ىمسي ناكم ىف الوأ نمؤملا دبع ةدايقب نيدحوملا عم هتاوقب ىتلا « ريتربرلا نأ
 سريبسه ) ةطوطخملا قاروألا ىف برغملا نايبلاو . م5 ص ترموت نبا قدهملا رابخأ 0 )١(

 ١٠١6(. ص

 « مهداوف رابك نم نيفشات ىنبل الع ناك هنإ لوقيو « « ريتربرلا » رابألا نبا هيمسيو (؟)

 ٠ (158و 1910 ص ءاريسلا ةلحلا ) ةريبش مواقم بورحلا ىفهل تئاك ماجر لاطبأو

 1: ١5 ص ( تورجمات ةخسن ) برغملا نايبلا ثلاثلا مسقلا ىف ىراذع نبا 222
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 نيب عقت ملو « لتامنيت لامش هويمدك ضرأ ف عقيإ وهو « ىضيميسمأ

 جرخف رتربرلا داع مث . هيضارأ ىلإ امهم لك دتراف « ةمساح ةعقوم نيقيرفلا

 « ررورظجآ ىمسي عضوم ايقتلاف « هئاقلل نمؤملا دبع جرخو « ةنوتمل تاوق ف

 ىلإ ًاعرج هلولف ىف ريتربرلا دتراو « مج ددع مهنم لتقو « نوطب' رملا مزنهف

 خيرات ىراذع نبا كلذكو قذيبلا عضيو . للمنيت ىلإ نودحوملا داعو « شكارم

 , "0هما#ه ةنس ىف ةعقوملا هذه

 نصح مجاهو « سوسلا ضرأ ىلإ هتاوق ىف كلذ دعب نمؤملا دبع جرخو
 نودحوملا أدبف 2 نراديو نب نيج ؛ ىطبارملا هلكاح هنع عفادي ناكو « نات

 نودحوملا رداغف « ريتربرلا ةدايقب ذئدنع ةيطبارملا تاوقلا تمدق ن ركلو « هراصحن

 تاولساتو «نوميم دانم ريإ ىلع اعابت اولوتساو « سوسلا ضرأ اولخدو وصخ

 مزهو . نيونويت نصح ىلع م « ىندألا سوسلا ةدعاق تنادورات ىلع مث

 ريثك ىلع كلذ لالخ نودحوملا ىلوتساو ؛ تبشن ىلا عقاوملا لك ىف نودنوتمللا

 نم ناكو . للمنيت ىلإ ىرسألاو مئانغلاب اوداعو « ءاسنلا اوبسو « مئانغلا نم

 نأ ةيشوملا للحلا بحاص ةياورل ًاقفو « ةوزغلا كلت ىف تعقو ىلا ثداوحلا

 اذه نأ انركذ نأ قبس دقو :©0نيدحوملا ىلإ هعم نع مضنا ىسلدنألا ىك الفلا
 مجاه تقولا سفن ىفو . ماوعأ ةدعب كلذ لبق « قباس خيرات ىف عقو دق مامضنالا

 « فول نب ىزعي ةجوز نهْلج ىو ءاهءاسن ىبسو ؛ةيدحوملا نيياغيغيت ةلحم ربتربرلا
 هتبطاخ « للمنبت ىلإ ايابسلاب نمؤملا دبع داع املو ؛ شكارم ىلإ هعم نهذخأو
 هب ماق امم هتركذو ء ىرسألا نبب تناكو ؛ رم نب ناتني ريزولا ةنبا تنوجامت

 ءاهقفلا ضرحو ؛ شكارم نا تن قد ةعافشلا نم ناتني اهدلاو

 ىاللا ءاسنلا رئاسو ىه اهحرسي نأ هتدشانو « هب ليكنتلا ىلع فسوي نب "ىلع

 شكارم ىلإ نهّنعبو « ءاسنلا قلطأو « اهتعا رض ىلإ نمؤملا دبع باجتساف « اهعم
 ءاسن حارس قالطإب « هبناج نم فسوي نب ىلع ردابف « تامركم تاززعم

 نمأ ىف كلذك نهلسرأو « فولخم نب ىزعي ةجوز نهتمدقم ىو « نيياغيغيت
 229 نيبناحلا نم ةروكشم ةيسورف لمع اذه ناكو . للمنيت ىلإ ةماركو

 س ريبسه ) ةطوطخما قاروألا قىراذع نباو « م0 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتك )١(
 .( ١٠١6 ض

 . م6 ص ةيشوملا للحلا (؟)
 . 28و م8107 ص ترموت نبا ىدهملا باتك عجار (؟)
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 دخ 7 تكي

 ىداهملا ةافو ذنم « نيدحوملاو نيطبارملا نيب مرطضت ىلا كراعملا تغبل

 : شكارم ىنونج « سلطألا قطانم ىف ةرصحنم « ماوعأ ةرشع ءاهز ترموت نبأ
 ناكدقو : لامنيت زاوحأ نم ةحاح دالب ىو « سوسلا دالبو ةعرد ئداو ىف

 اذه ى عارصلا راصحتا نأ ديب . كراعملا هذه مظعم ىف نيدحوملا فيلح رصنلا

 « ةمساح جئاتن ةيأ هيلع بترتت مل « ةيطبارملا ةيروطاربمإلا نم دودحملا قاطنلا

 باق ىلإ عارصلا حرسم اولقني نأ نيدحوملا.ىلع ًاماز ناك دقف مث نمو
 اوضقي نأو . ممصلا ىف اهوبرضي نأ مهل حاتي ىتح : ةيطبارملا ةيروطا ريمإلا

 . رخآلا ءاضقلا اهلع

 دوشح رئاس هلجأ نم ىعدتساو « عقاولا ىف نمؤملا دبع همزتعا ام اذهو

 نم جرخ ع ) ه ه88 ةنس ىو . ليبقو بوص لك نم : نيدحوملا
 « محض شيج ىف « ناملس نب ىسوم نارمع ابأ هرهص اهلع فلختسإ نأ دعب لامنيت

 لامشلا وحن لبحلا تاقرط ى راسو ٠ ةلاتجرلاو ناسرفلا نم ةرببك ةعومجم مضي
 ريس طخ ةريبكلا ةلمحلا هذه دوبش نم ناكدقو « قذيبلا انل لصفيو . ىرشلا

 لازتاو ىمسي عضوم ىلإ الوأ راس نمؤملا دبع نإ انل لوقيف « ىدحوملا شيحلا

 ةبرقم ىلع عقت ةلحم ىهو . رابشأ ىلإ دافو نم راسو « دافو ىمسي عضوم ىلإ مث
 نيفشات ةدايقب نيطبارملا شيج جرخ ءانثألا كلت ىو . شكره قرش بونج نم

 «قرشلا لامشلا ىف عقي يرزق ناكم ىلإ رابشأ نودحوملا رداغف « شكارم نم

 ىلإ تواسات نودحوملا رداغ مث . رابشأب نوطبارملا قلو « تواسات ىمسيو

 راسو © اهم ليو نيعبس وحن ديق لع * نشكاارم قرش "ةقفاؤلا تاق

 لالخ عقت ملو . تانمد قرش لامش ةعقاولا وُللع ىلإ تقولا سفن ىف نوطبارملا

 قيرط ى ةعقاولا رئاشعلاو لئابقلا نكلو « نقيرفلا نيب نأش تاذ كراعم كلذ

 الامش مه رسم فق نودحوملا رمتساو « اعابت مهعاط قى لخدت تناك « نيدحوملا

 كلذ لالخ تعقوو . الدات بونج ةعقاولا ىاد ىلإ مث « تغزيواو ىتح قرشب

 ةمب زم قذيبلا لوقي اهسح تبا « ىزيت هل لاقي عضوم ىف ةيلحم ةكرعم نيقيرفلا نبب
 ىطبارملا اه؟ اح رف : ىاد ىلإ نودحوملا لصو املو . نيطبارملا ىأ «ةيغابلا ةثفلا ١

 نم اهم ناك نم نلعأو . ةمواقم نود نودحوملا اهلع ىلوتساو « ارطقاس نب ىلع



 بالله دع

 ىرسأ نم هعم ناك نمت جارفإلاب نمؤوملا دبع اوبلاطو « نيدحوملل مهتعيب ةجامص

 . مهلطم باجأف 3 ةجاهنص

 ىطبارملا اهمك اح اهنع عفادي ناكو ؛« تراجازات ىح كلذ دعب نودحوملاراسو

 نم اومحتقاو : اهمئانغو اهليخ ىلع اواوتساو « اهومحتقاف ؛ ارطق'س نب ىبحي

 اورمتسا مث ؛ اهلع اولوتساو + ريس نب ىبح اهنع عفادي ناكو « امؤاو ةعاق اهدعب

 رتموليك ةئام وحن ديق ىلع زازاف ةقطنم بلق ىف عقت ىلا ؛ ورزآ ىح مهربس ىف

 قرف ةعضب « نمؤملا دبع ثعبو . ابم اولزنو اهولخدف « الدات قرش ىلام نم

 لسرأو « روز ىلإ تداعو « اهتمهع تماقف ةرواحنا ءا ءاحنألا عضخت] هشيج نم

 اونئمطيلو « ةلمحلا رابخأ الإ نولمح لامنيت ىلإ خايشألا ضعب تقولا سفن ىف

 , ©9نيدحوملا ةعاط ىف ًاعيمح زازاف لهأ لخدو . اهاوحأ ىلع

 ءاهز اهنع دعبت ىلا ساف وحت الامش روزآ نودحوملاو نمؤملا دبع رداغو
 هعمو ةيطبارملا تاوقتلا ىف ءانثألا كلذ ىف لصو دق نيفشات ناكو . ًارتموايك نيتس

 وحنلا اذه ىلع نيشيحلا ريس برغملا نايبلا بحاص انل فصيو . ساف ىلإ ريتربرلا

 ناكو : ةعساولا قازرألا ثيح ةعناملا كابحلا ىف نوشع نودحوملا ناك :٠ هلوق ىف

 « هب نيعتسي نمالو هلخادي نم ربارتلا ن نم دج اف 2 هرك اسعب طئاسلا لني نيفشات

 ةهحلا ةرواحلا لابحلاب نموا دبع رقتسا نأ ىلإ هرابدإ ببسب كلذو « هلصاويف
 ©0( روكذملا عضوملاب نصح نيفشات لزنو « ةدنا ركب ةفورعملا ساف

 نم ةبرقم ىلع اهنم لك « ةيدحوملاو ةيطبارملا شويحلا تركسغ اذكهو

 « قذيبلا لاوقأ نم صلختسي امسح كلذ ناكو « ةعدقلا برغملا ةمصاع ساف
 « ءاتش تقولا ناكو . ( م1151 ) ه هامه ةنس رخاوأ ىف « ىراذع نباو

 ا نيطبارملا نأرهاظلاو . ةدشب رمهني رطملاو « ًايساق ءاتشلاو

 اورطضا مهن أ ىح ٠ مف الو بطح ود اروبش اوماقأو « دربلا مهب فصعف

 ءانثأ فو . ا نم مهم ريثك تامو « مهتينبأ بشخو مهتيبخأ داتوأ قرحل

 نصقتا» 8 رلاو: نازملا اهعمو « ةسانكمو ساف نم ةيطبارملا تاوقلا تجرخ كلذ

 راسو « اهنم ضعبلا رفف «تلتتقاو قيرطلا ءانثأ تفلتخا اهنكلو « نيطبارملا ةلحم ىلإ

 )١( 50و م6 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتك .
 ةيشوملا للحلا ًاضيأ عجا ارو . ١8 ص ( تورجمات ةخسن ) برغملا نايبلا نم ثلاثلا ممقلا (؟ )

 هن ةاكور ش5: نع
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 « اوملسو : نيدحوملا ةلحم ىلإ هعم نمو وه : ىلع نب ىبحن وهو « اهتداق دحأ

 « ةسانكم قيرط ىلع طوخلو نبا اهدوقتي ابنه ىرخأ ةوق نودحوملا ضرتعاو

 . داتعلاو ناوملا نم اهعم ام يبا بوو امم اوكتفو

 دعاوقلا اوءاهو : ىىل طسولا سلطألا ل ىلإ كلذ دعب نودحوملا ربعو

 « ةسال# لامش ةعقاولا اجدوتو ءورزآ بونج ةعقاولا سيرغ ىف' ةيطبارملا

 ىف نوطبارملا ةداقلا لخدو ؛ ورز قرش ىف عقاولا ةيولام ىداو ىلع اورطيسو
 < ةراص نب ركب وبأ ىطبارملا ةسالع ىلاو رعش املو . مهتعاط ىف ءاحنألا كلت

 نلعأو « نمملا دبع دصقو . مهملإ جرخ « هتدعاق نم نيدحوملا بارّقاي

 داعو « ةسال ة>اهم نع رظنلا فرصو «نمؤملا دبع كلذ هنم لبقتف « هعوضخ

 . ؟0ابلاو ابلإ
 (م 1١41 ةنس فيص ) ه ه5# ةنس لئاوأو « ه هه ةنس رخاوأ فو 1

 « ةرمتسم تاوزغ ىف لامشلا وحن عفدنت ةيدحوملا هشويجو نماوملا دبع ىرن

 « ةبقاعتم ك راعم ف : ةفلتخلا ةيطبارملا شورحلا عم كبتشتو « ماوعأ ةعضب قرغتست

 ءروكذملا ماعلا نم مرحا ذنم كراعملا هذه تأدب دقو «هلامشو برغملا طساوأ ىف

 2 نيسخ لهأ دحأ وجز نب نمحرلا دبع ةدايقب ةيدحوم ةوق تجرخ ثيح

 نيل ةيقبب تقحلا مث ٠ اهمئانغ ىلع تلوتساو « اهمحتقاو ورفص تحاهو

 رداغ دق نيفشات ناكو .ورفص قرش لامش ةعقاولا « جالفلا ةهج ىف ىدحوملا

 ربت ربرلاث عب و . اهقرش ىف عقاولا ضرعلا لبج ىف ركسعو « ساف زاوحأ ذئدنع
 «لاوغآ ب ةدايقب نودحوملا هيلإ جرخف . جالفلا ىلإ ةوق ىف ىراصنلا دنحلا دئاق

 هسأر زتحاو « مهدئاق لتقو نودحوملا اببف مزه « ةكرعم نيقيرفلا نيب تبشنو

 اق لإ لسراو

 ىونجو «ساف قرش ةعقاولا ةثائيغ ضرأ وحن نودحوملا راس كلذ رثأ ىلعو

 راسو « ارفعلبج قوف اه مهتلحم اوبرضو « ةنانز ضرأ نم ىهو« ةزات طابر
 ةبرقم ىلع عقي « رظاونلا ىمسي لبسلا ىف عضوم ىلإ تقولا سفن ىف نوطبارملا
 هر حو هرقب ءاتشلا لخد انهو . ازات ةيحان نم ارفع لبج نم

 تحستكاو لوهسلاتقرغأف « عيباسأ ةعضب «ةريزغلاراطمألاو « ةفصاعلاحايرلا هيف

 ىلع اهعقو ناكو « ةدشو ءانع اعأ ناركنعلا اهنم ىساقو « ئرقلاو نايدولا

 )١( نص ترمرت نبا ىدهملا باتك 5٠.



 تاارقإلاب

 ةواخرل اهداتوأ تماعو « مايحلا تطقاست ثيح : ىكنأو دشأ لهسلا ىف نيطبارملا

 تزعو « ًاعوجو ًادرب ندطبارملا نم ريثك تامو « رودلا تقرغو « ضرألا

 ركسعم ىف قذيبلا لوقل ًاقفو ريعشلا رعس غلبو ؛ نيركسعملا ىف دوقولاو تاوقألا
 عفرت ملو ««لطرلل ًارانيدنيفشات دنع ثطحلا غلب و « لطسلل راند ةثالث » نيدحوملا

 ةنس قذيبلا انثدحم امسح كلذ ناكو « عيبرلا علاوط تلخد اميح الإ ةمغلا هذه

 .©0(م 1145 ةنس لئاوأ ) ةئاوسخو نيثالثو تس

 اهذعرات عضيالوأ وهف « ةثايغ ىلإ نيدحوملا ةلمح نع قذيبلا انل هلوقي ام اذه

 نب كراعم ةيأ كلانه تعقو دق هنأ انل ركذيال ايناث وهو . ه هالو ةنس ىف

 ناطقلا نبا نكلو .ىرخأ نكامأ ىف كلذ دعب تعقو امنإو « نطبارملاو نيدحوملا

 عضي الوأ وهو « نيب ًافالتخا قذيبلا ةياور نع فلتخت ىرخأ ةياور انيلإ مدقي
 جرخ ةئايغ لبجي نودحوملا لزن امل ةنإ انل لوقي مث « ه ه1 ةنس ىف اهئرات

 ىداو دنع ةدنارجم لزنو « ةيطبارملا تاوقلا ىف فسوي نب ىلع نب ريس مهلإ

 «تيولفيت نب ىنحي نب هللا دبع ةدايقب برغملا دوشح هتفاو كلانهو « اولج ىنأ

 ىبح ةدايقب سراف فال ةسمو فين نم ىرخأ ةوق ةنانز دوشح نم تعمتجاو

 قحلو « ةتانز خايشأ نم خوخام نب ىريز دّحو كلذ ءانثأ قو . وتاق نبا

 « باطاع ةفيلخلا هفعسأف « نيطبارملا دض هدوققي ًاركسع بلطو .« نمؤوملا دبعب

 «ةيطبا رملا دوشحلا جاب ذخأف « نيدحوملا خايشأ دحأ ةرمإ تحت ًاركسع هيلإ مدقو

 ركسع دئاق ىفوت مث . اهعاتمو اهجالس ببثيو « الاجر نم محلا ددعلا لتقيو
 نم هناوخإ ىلإ ىريز لسرأو . دمحم هدلو ةدايقلا ىف هفلخف « وناف نب ىبحم ةتانز

 ةفيلخلا هجو مث .نيطبارملا ةمزهل اولمعي نأو ء ثكنلا ىلع مهضرح هتانز خياشم

 تبشنو « اهتحاهو « ةتانز ةلم ىلإ تدصقف « ىريز عم ةراتخم ةيدحوم ةوق

 .نودحوملا رصتناو « ةتانز اهف تمزه ةكرعم نيقيرفلا نيب

 « ةراّتغ ضرأ ىلإ ريسلا عمزي نمؤملا دبع نأ ملع دق « ىلع نب ريس ناكو

 رمتساو « هريس قيعتل رارمتساب لدبتستو مقت « سراف ى هلأ قيرطلا ف هل بترف

 0يربش ىدم كلذ

 كلذكو . 500 ص ٠١ ج ريثألا نباو« 4١ نص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتك )١(
 . ( ركذلا ةفلاسلا ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا ف ىراذع نبأ

 . (١م١و باله ةحول هركذ فلاسلا طوطخملا ) ناملا ظن ىف ناطقلا نبا (؟)



 تالا ص

 رابخأب انه لوقلا هيلع طلتخا ام رو . ةثايغ ةلمح نع ناطقلا نبا هلوقي ام اذه

 رصاغموهو + قذيبلا ةياورب ذخألا لضفن لاح ىأ لع نو. ىرخأةيدحوم ةلمخ
 . نايع دهاشو

 نودحوملا فنأتسا « عيبرلا أدبو « حانرلا تأده امل هنإ قذيبلا لوقي

 انل فصيف « 5 روق ةلل طمعا ف ةاقاقو + قابلا نعوم مهفحز

 « ذئدنع نودحوملا هدصق عضوم لوأ ناكو . اليصفت لامشلا وحن نمؤملا دبع ربس

 رحبلا نيبو اهنيب ةفاسملا فصتنم ىق « ساف قرش ىلامش ةعقاولا ىاكلل ضرأ

 ةدايقب نوطبارملا راسو . امنوصح نم ةحلبولا ةعلق ىلع اواوتسا كلانهو . طسوتملا

 + نالس ىب ضرأ ىف مهقيوطت اولواحو « نيدحوملا رثأ ىف ريتربرلاو نيفشات

 نوطب نم « ةراّغ ىب ضرأ ىلإ ريسلاب ةكرحلا هذه اوطبحأ نيدحوملا نكلو
 ضرأ ىلإ اهنم اوزاج مث « يتااوسا مهلإ اومضنا نيذلا « ةجابنس

 ناكف « « ام اولزنو ادوات ىَب ضرأ ىل ! ريتربرلاو نيفشات راس ذثدنعو . ةياجل

 ةراتخم ةوق ىف ريتربرلا جرخ انهو .. هيداوو ةغرو رهن نيدحوملا نيبو مهيب
 هل لاقي عضوم ىن نيدحوملا عم كبتشاو « ىراصنلا دنحلاو نيطبارملا نم
 ىلإ ريتربرلا دترا مث « نيقيرفلا نه ريثك اهف لتق « ةفينع ةكرعم ىف « اردغزات

 ىلإ مث ةنالبإ ىلإ مث ؛ةدلكزم ىنب ىلإ مث «توزغات ىلإ نودحوملا راسو « ادوات ىنب
 ىح نيدحوملا رثأ ىف ريتربرلاو نيفشات راسو . ريبكلا رصقلا نم ةبرقم ىلع نجيأ

 جانزأ رمع ضرم نجيأ فو . « طيلبم :ىمسي ىدحوملا ركسعملا نم بيرق عضوم
 نيدحوملا ظعوف ماق « هلجأ وندب رعش املو « ةرشعلا ةعامملا دحأ ( كانصأ )

 . مويلا كلذ ءاسم قوت مث ٠ نمؤملا دبع ةفيلخلا ةعاط ىلع مهتحو « اليوط اظعو

 . ديعس ىب ضرأ وا ىداو ىلإ مث «تيرقمات ىلإ ذئدعب نودحوملا راسو
 وحن نودحوملا دتراف ؛( ناوطت ) نيواطيت ىلإ لصو ىتح هرثأ ىف ريتربرلا راسو
 مهتعاط ىف لخدو « طسوتملا رحبلا ءىطاش ىلع ةعقاولا سيداب ةعلق' ىتح لاهشلا

 اولزنو سيداب قرش ىف ؛20ةممزملا رغث ىلإ كلذ دعب اوراس م « ءاحنألا كلت لهأ

 اهامسف « مماود كلمت نأ تداك « ةديدش حاير اهف مهلع تبه « امايأ هب

 .©9ناماسمت لبج ىلإ اهنع علقأ مث ٠ توزغات نمؤملا دبع

 )١( هاطانع6639 « ةميسحلا ن ةفرحم ةثيدحلا ةيفارفحلا ىف ىمست ىلا ىه ةمزملا .

 ركذلا ةفلاسلا ةطوطخملاقاروألا ىف برغملا نايبلاو « 8و 41صترموت نباىدهملا رابخأ (؟)



 ةاا# طيس

 ىلع ذئدنع دفو دق هنأ امصالخ « ةبيرغ ةصق قذيبلا انيلع صقي انهو
 ليحلا هاطعأو « هماركإب ةفيلخلا ةرمقف « مهاربإ هوخأ نمملا دبع ةفيلخلا
 هوبأ ناك دقو « تيكي نب ركب ىأ دأ نب دمحم عضوم ىف هلزنأو « ءابحلاو ديبعلاو

 «دلتقف مهاربإب بثوو ذمحم كلذل ءاتساف ٠ ةرشعلا ىدهملا باعصأ نم تيكي نبا

 هيلع ض رتعاف « تيكي نبا لتقب بلاطو « بضغ امبأ هيخأ لتقمل ةفيلخلا بضغف

 لهأ نأب» « ىدهملا لقي ملأ « هل الاقو « جاجاو نباو « ىتنيارمع صفح وبأ

 كر يي ا ل "ديبع 6 مماهصو ةمايملا

 نوكي نأو ؛ دونب وأ قرف ىلإ ىدحوملا ركسعملا معقب نأ ربا تكنو + هارت نع

 عطقأ سيل سيل هنأ » قحم ىنيوه: ذاتسألا 0 3002©2صاخلا اهدنب ةليبق لكل

 « لئاوألا نودحوملا هب مرطضي ناك ىذلا « ىمعألا بصعتلا ىلع كلذ نم اليلد
 20: ىنيدلا مهماظن تازايتماو ايازم نع هب نوعفاديو

 فحزو « نيدحوملا نم ةوق ى وجز نب نمحرلا دبع جرخ كلذ ءانثأ فو

 «ركب ةئام اهنيب نم ناك « ةريثك مئانغ ىلع لصحو « همحتقاو « ةليلم رغث ىلع

 « ناتريمأ نهنم تيقبو « نهوجوزتف « نيدحوملا نايعأ ىلع نمؤملا دبع اهمسق

 ذخأف « ةليلم بحاص زعملا نب نسكام ةئباو « ةيتائزلا فسوي تنب ةمطاف امه

 . نسكام تنب ةفيلحلا ذخأو « ةمطاف ةرشعلا دحأ مهاربا وبأ ليعامسا خيشلا

 تاخدف « نمؤملا دبع ةليبق « ةيموك دالبو ةموردن ىلإ كلذ دعب نودحوملا لحر مث
 رحبلا ىلع ةعقاولا ارجات ىلإ كلذ دعب نودحوملا راسو . نيدحوملا ةعاط ىف ًاعينح

 ,.©اجع ازئلزنف + ةليلم قرش
 ددع « نيدحوملا ةعاط ىف لخدو « ذئدنع محضت دق ىدحوملا شيحلا ناكو

 « ةيدحوم تاوق ثالث تجرخ ارجات نمو . ةيلامثلا نوطبلاو لئابقلا نم ريبك
 رغث تحاهو « قرشب الامش تراس دقو « وّجز نب نمحرلا دبع ةدايقب ىلؤألا
 « مهارب بإ ىلأ خيشلا ةدايقب ةيناثلاو ٠ همئانغ ىلع تلوتس او هتمحتقاو « نارهو

 ةدايقب ةثلاثلا ةلمحلا تجرخو ءاهمئانغتقاتساو ناوناو ىنب ضرأ ىلإ تراس دقو

 )١( 54و ه9 ص ترموت نبأ ىدهملا رابخأ باتك .
 4 لسع ةاتممملم : طتئاميتد طملتكلعم لعأ !سمعتم قلسمفملع : عجار 629

 . (؟ءاسقم 1956) ال !. م. 126

 . ( 1١5 ص سريبسه - ةطوطغا قاروألا ىف) برغملا نايبلا ( 7)



 تت ا141-

 جرخف « ناسملت زاوحأ نم ةنويدم لبج ىلإ تراسو « نيدوناو نب فسوي
 « واف نب ىبحب نب دمحمو « رهوحلا نب ركب ىنأ ةدايقب ناسملت نم نوطبارملا الإ

 « نوطبارملا اهف مزه « نوتيزلا ىداو ىن ةفينع ةكرعم نيقيرفلا نيب تبشنو
 « ةرواحملا لئابقلا ءامعز نم ددع « لئدنع ةفيلحلا ىلع دفوو . امهادئاق لتقو

 . مهعوضخ اونلعأو

 ذئدنعتججرخو « ةنويدم ضرأ نم ترسفيت ىلإ ارجات نم ةفيلحلا لحر مث

 نم نويعلا ىلإ زعملا نب نصالصيو ىنيارمع صفح ىنأ خيشلا ةدايقب ةيدحوم ةوق
 « ةعبرأ مهو « ةيحانلا كلت لئابق ىلع تبلغو « ةدجو ىب رغ ءاص ةليبق ىضارأ
 . مهمئانغ ىلع تلوتساو

 لوخد دنع تدترا دق « ريتربرلاو نيفشات ةدايقب ةيطبارملا شويحلا تناكو

 . ناسملت زاوحأ ىف مهزكارم ىف نودحوملا ىبو « ساف ىف اهزكارم ىلإ ءاتشلا

 هن 17

 ريمأ فوت دقف « ًاريطخ اروطت شكارمب ثداوحلا تروطت ءانثألا كلت فو

 .(م518١1"ةنس رياني ) هها"ا/ ةنس بجر رهشنم عباسلا ف « فسوي نب ىلع نيملسملا

 «بوطخو نحم نم اهف ىلاوت امو « همكح نم ةريخألا ماوعألا ثداوح تناكو

 شويحلا مثازهو « نيدحوملا رفظ ىلاوتو « ترموت نبا ىدهملا مايق ىلع تبترت
 « ةيونعملا همالآ تكذأو « هاوق تمطحو « هدضع ىف تتف دق « ةيطبازلا

 هتافو أبن ماكف . قفألا ىف ةمئاج ةعورملا ةياهنلا رذن دهشي وهو « ًاملأو اغ ىوتف
 دمحم ىنأ هدلو ةيالو كلذ دعب تنلعأ مث « لاوش نم عباسلا ىتح ربشأ ةثالث
 « م18١1 ) ه8 ةنس ذنم اه عيوبو « هدهع ةيالو هدلق دق هوبأ ناكو « نيفشات

 . ©22هعضوم ىف لبق نم كلذ ىلإ انرشأ اهسح
 . فسوي مظعلا هيبأ دعب « ةيطبارملا ةلودلا ءارمأ ريخ فسوي نب ىلع ناكو

 ةافو دعب كلملا ىلو ذم اماع نيثالثو ةعبس دتما ىذلا « هككح ريتعت نأ عيطتسنو

 تدطوت نأ دعب « قيقحلا ةيطبارملا ةلودلا رصع وه ءه ٠ ةنس مرحما ىف هيبأ

 )١( ؟40 ص ) ةيشوملا لاحلاو ( 7١٠ص سريبه ةطوطخما قاروألا ) برغملا نايبلا عجر («
 فسوي نب ىلع نأ ةطاحإلا ىف انل ركذي بيطخلا نبا نكلو . ( ه ص ) نينلودلا خيرات ىف ىثكرزلاو

 ةطاحإلا ) لاوش نم سماخلا ىف الإ هتوم رهشي ملو (ه هما/ ةنس ) ( ؟) عيبر نم عياسلا ىف وت «

 ةحول لايروكسإلا طوطخم 8559 ( .
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 ةيطبارملا ةلودلا تلصو « هدهع لئاوأ ىو « سلدنألاو برغملا ىف اهمئاعد

 ترموت نبا ىدهملا ةكرح ترهظ ام ناعرس هنأ ديب « اهتماخضو اهتوق ةورذ ىلإ
 تذخأو « خماشلا حرصلا كلذ ىلإ ىرسسي لالحنالا ذخأو « ةيآلا تبلقنا ىتح

 . موتحلا اهردق ىلإ ًاعارس ريست « ةيطبا رملا ةلودلا

 شيحلا ف ىراصناا مدختسا نم لوأ ناك هنأ « فسوي نب ىلع نع رثؤي امو

 ى سلدنألاب نبدهاعملا ىراصنلا بيرغت عقو اميح كلذ ىف أدب دقو . ىطبارملا

 ف مهي رغتب ىضق نيذلا نم ةعاج مدختسأ ثيح « (ماا10١نه ملا ةنس

 « صالخإلاو ةريغلا نم ىراصنلا دنحلا كئلوأ هادبأ ام ناكو « صاخلا هسرح

 ةوعدو « ةريزحلا هبش نم مهمادقتساو « مهمادختسا ىف عسوتلا ىلع هل ًاعجشم
 ةصاخ قرف وأ ةقرف ىطبارملا شيحلا ىف تمظتنا اذكهو « ناسرفلا نم مهداجن
 ىلإ ةيبنجألا قرفلا هذه ةدايقب دهع « ىلع دهع رخاوأ ىو . ىراصنلا ةق زترملا نم

 كراعملا ىف ماه رودب موقت تدخأو ءمدقت امك ريتربرلا وأ ريتربإلا ىنالطسقلا سرافلا

 نايبلا بحاص انل لوقيو . نيدحوملاو نيطبارملا نيب ذئموي مرطضت تناك ىلا
 و ىف اوناكو « مل نكميو « ىراصنلا دنحلا كئلوأ رثؤي ناك ًايلع نأ برغملا

 . مراغملا مهلع نوضرفيو ء نيملسملا ىلع :نولاعتي ةصاخلا ةياعرلا هذه
 7 زجعو « نيءلسملا دنحلا رمأ لمهأ ىلع دهع رخاوأ ىف رومألا تبرطضا

 6 اود نؤركي مه م رثكأ ناك ىتح « مهلع قافنإلا نع

 2 ًايلع نيدلسملا ريمأ نأ « ًاضيأ ددصلا اذه ىف ئراذع نبا انل هرك ذي اممو

 ىلع مزعو « كلذ هداس نيدحوملا ةبراحم ىف ؛ نيفشات هدلو لشف ىلاوت ىأر اهيح

 « رمح ةيليبشإ ىلع هلماع ىلإ لعفلاب بتكو « قامسإ هدلو هناكم مدقي نأو « هتلاقإ

 مل هنأ ودبي هنأ ديب . ه ه85 ةنس ى كلذ ناكو « هدلو ربدم هلعجيل « مودقلاب

 .©لئالق ربشأب كلذ دعب ىنوت ذإ « مزعلا اذه قيقحتل تقولا نم ًاعستم دحب

 عقو ىذلا مظعلا ليسلا « ىلع دهع رخاوأ ىف و ةزرابلا ثادحألا ن م ناكو

 ددع هيفكلهو « اهحورصو اهرود ىظعم حستكا دقو قف طا فلم اف جو

 قوسب ىلاتلا ماعلا ىف عقو ىذلا ريبكلا قيرحلا مث . 29 باودلاو ٠ سانلا نم مظع

 . اهلإ ةراشإلا تقبس ىلا ةطوطخملا قازوألا ىف برقم تان 19 7

 . ( 1١8 نم س ريبسه - اهياإ راشملا ةطوطخلا قازوألا ىف ) برغملا نايبلا ( ؟)
 . 1١8( ص سريبسه - ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا ( ؟)
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 « ةيراجتلا بوردلا نم ةريبك ةفئاط هئارج نم تفلتو « ( ه هاا“ ) ساف ةنيدم

 60 سانلا نم ريثك رقتفاو « ةليلج لاومأ هيف تكلهو

 لهأ نم ةميظع عومج ترجاه < ه هزه ةنس ىف هنأ « ًاضيأ اهم ناكو

 ىراذع نبا انل هركذي ام اذهو . سلدنألا ىلإ « هيحاون فلتخم نم « برغملا
 ىلع نيدحوملا رفظ ىلاوت ىلإ ًاعجار ناك كلذ نأ رهاظلاو . ةدامح نبا نع القن

 رايبنا نم رمألا هيلإ لوئي دق امم مهئايلوأو نيطبارملا راصنأ سجوتو « نيطبارملا
 , ©9برغملاب نيطبارملا ناطلس

 ىح « اهططخ ظنو « اهرمعو «شكارم ةنيدم عسو ىذلا وه فسوي نبىلعو
 « ىطبارملا رصقلاو « عماجلا اهم أشنأو « اهئاشنإ دنع هيلع تناك ام فاعضأ تدغ

 , ؟9ةميظع ةرضاح هرصع ىف تدغ ىتح « اهراوسأ رادأو « اهتياقس مظنو

 ىلاع « امظع اكلم ناك هنأب هفصتو « فسوي نب ىلع لالخم ةياورلا هونتو
 «ًادبعتم اعرو كلذ قوف ناكو ؛0*2ةسايسلاظع ةفرعملا حيسف «ردقلا عيفر « ةمحلا

 راصتقالا ىف مظعلا هيبأ ونص كلذ ىف نكي مل هنأ ديب .©*”مهسلاجم رثؤيو ءالعلا بحب
 « مهئاوهأل عض ناك لب « مالستساو عونخ نود مهئارآي داشرتسالا ىلع

 ةيرح ىلع رجحلا نم « مل همالستسا ىف ناكام انيأر دقو . ايلعلا ةملكلا مل كريو

 «لوصألا ملعل راثيإ نم هب مستت تناك امل ءاهقارحإو ىلازغلا بتك ةدراطمو «ركفلا
 . مهصعتو مهئاوهأل همالستسا لئالد نمو « هئاطخأ ربكأ نم اذه ناك دقو

 وأ برغملا ىف ءاوس نادزي « فسوي نب ىلع دهع ىف ىطبارملا طالبلا ناكو
 ىف ناكو . رصعلا كلذ ىف ةغالبلا مالعأو « باثكلا رباكأ نه ةدعب سلدنألا
 فسوي نع بتك دقو « ه 804 ةنس قوتملا ةريصقلا نب ركب وبأ ءالؤه ةمدقم
 « بدحألاب فورعملا دنللا نبا مساقلا وبأو ع ىلع هنبا نع مث « نيفشات نبا
 نسحلا وبأ هاوخأو « ةنرطبقلا نباب فورعملا ىمويلطبلا زيرعلا دبع نب ركب وبأو

 . ( هركذ قباسلا طوطخملا ) نامللا مظن ىف ناطقلا نبا 0(
 . 1١8( ص سريبسه - ةطوط#لا قاروألا ىف ) برغملا نايبلا (؟)

 . ٠ ص نيتلودلا خيرات ىف ىثكرزلا (*)
 ركذلا فلاسلا لايروكسإلا طوطخم ) ةطاحإلا ىف فسوي نب ىلع ةمجرت ىف بيطحلا نبا ( 4 )

 . ( )99 ةحول

 . 51 ص ةيشوملا لللاو « ه4 ص ىثكارملل بجعملا ( 5 )
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 دمحم وبأو « ناورم وبأ هوخأو لاصسلا ىنأ نب هللا دبع وبأو « دمحم وبأو

 دمحم نب دمحأ رفعج وبأو . © اقيانلا ننطفألا .ىب ريو نودنع نبدا .ديع

 ىلإ دهب ايف لنا مث + ديبأ دعب نم ىلع نب نيفشات مديع دقو .+ انقل ةيلص نب

 , ©9ءىج اهسح نماوملا دبع ةمدخ

 لاصحلا ىنأ نب هللا دبعوبأ « فسوي نب ىلع ىدل مهرثآو مهبنأ ناكو

 عامجا ناكو . م نع د جيل ه 014٠ ةنس قوتملا

 «فئاوطلا روصق راثآ نم رثأ «ىطبارملا طالبلا ىف ةغالبلا مالعأن م ةرهمحلا هذه

 مهلع تقدغأو « اهئارزو نيب ءابدألاو باتكلا باطقأ دشحم تزاتما ىلا

 . اهتياعرو اهتيامح
 « ناتني نب رمع نب ناتني نب قحسإ « هدهع رخاوأ ىف رزوتسا دق ىلع ناكو

 ةنطفو ءاكذ دقوتي ناك هنكلو « هرمع نم ةرشع ةئماثلا زواجب مل اثدح ىف ناكو

 هبصنم ى ىدبأف « تاياكشلاو ملاظملا ةطخ هالوو « ىلع هب بجعأف « امزعو

 نهاك لثم  ةياورلا هفصت اهسح ناكو « هوبحأو سانلا هب عفتناف « ةسايكو ةعارب

 , ©0؛ رابخألا بئاجعب لأي

 ناك هنأب « فسوي نب ىلع فصت ةياورلا نإف « هصخش نع امأو « اذه
 لحكأ « ىقأ ؛جلفأ « هجولا حوبص « دقلا نسح « ةرمح ًابرشم « نوللا ضيبأ

 , «ةرعشلا طبس « نينيعلا

 ءايحألا هدالوأ نم كرتي مل هنكلو « رشع دحأ « روكذلا دلولا نم ىلعل ناكو

 قوت دق ناكف « ريس ربكألا هدلو امأ . نيفشات هفلخو هدهع ىلو ىوس هدعب
 هدلومبنمو « هتافو لبق نورخآلا هدالوأ ىوت كلذكو « ةليوط ةدمب هتافو لبق

 ءارحصلا ىلإ هيبأ رمأب برع دق هنأ ةياورىفو . سلدنألاب ًايلاو ناكدقو ءركب وبأ
 بيصأ هنأ ىرخأ ىو ء سلدنألا ةيالول نيفشات هيخأ نييعت ىلع ضرتعا انيح

 ىتح كانه نم هنكلو « ةريزحلا ىتح لاجرلا قانعأ ىلع لمتحف « هتدعقأ ةباصإ
 . هدقف ىلع هيبأ ملأ دتشاو « ىنوت

 .هاذؤ صا ج (1965) ةطاحإلاو « «ضبسلا(5)] 32ُ>

 . م06 صال ج(1105) ةطاحإلا (؟)

 + نة متيطرت راما رغأ لص س ريبسهس رك لا ةفلاسلاةطوطغائاروألا و )برغملانايبلا ( م )

 . ١١١ ص ساطرقلا ضور ( 4 )



 دال

 فت "نع

 « فسوي نب ىلع مكح نم ةريخألا ماوعألا كلت ىف نيطبارملا ةلود تناكو

 « اهضارأو اهدعاوق نم ًارثك تدقفو « اهسسأ تزتهاو اهلاوحأ تبرطضا دق

 ة:برخلا لاوت نم ةيداصتقالا لاوحأألا تءآسو + ةيحان لك ىف ىضوقلا تداسو
 .دئادشو تاقشم سانلا ىناعو «شيعلا ةفلك تعفتراو « دراوملاو تاوقألا تزعو

 عدصت نم « رطخأ وه ام عقو ىتح «ناديملا نم ىتخي فسوي نب ىلع داكامو

 ةنوتمل ىتليبق نيب تمرطضا دق ةموصحلا نأ كلذو . اهتملك قرفتو ةيطبارملا ةبحلا
 ىلع ةفوّسم ءامعز نم ةدع جرخو « ةيطبارملا ةبصعلا اتماعد امهو ةفوّسمو
 ىحب مهنم راسف ٠ نيدحوملا ةياحس اوذولي نأ ع اوأرو « شكارم ةموكح

 ناسملت مكاح راجنأب فورعملا قاحسإ نب بحبو « دمحم نب زاّربو «تفكات نبا

 « نمؤملادبع ىلإ مهتعاط اومدقو « نيدحوملا ةلمم ىلإ « مهعابتأو مهحص ىف «قباسلا

 ةبدحلا ف بارطضالا دتشاف « ىلع نب نيفشاتل ةديدج ةبرض هذه تناكو

 مهضعب صب ريب ذخأو « ةفوسم ىلع نينوتمللا رودص ترغوو « ةيطبارملا

 « ةتانز نوطب نم وّنامو ىبب « ةرئفلا كلت ىف نيفشات ىلع قشنا نم ناكو

 « مهدالب ىلإ هتاوق ضعب عم مهتعبف « نمؤملا دبع ىلإ مهتعاط مهخايشأ مادقو

 مهلإ هجو « ونامو ىنب جورخم نيفشات ملع املو . نيدحوملل ًاعبمح مهتعاط اونلعأف

 وتنامو ىب نصحتو « مهداجنإ ىلإ نودحوملا عراسف « ريتربرلا هسأر ىلع ًاركسع

 مهنكاو. مهزكارم ماحتقا نولواحن « نوطبارملا مهللإ دعصف « لالتلا ضعبب
 ةدايقب ىدحوم شيج راس كلذ رثأ ىلعو . مهماقعأ ىلع نيطبارملا اودر

 وىمولي ىنبو داولا دبع ىب دالب ىلإ روموب نباو « ونجز نباو « نيدوناو نبا
 نككاو « مئانغلا نم ًاريثك قاتساو « ةقطنملا كلت ىف ثاعو « نيطبارملا راصنأ نم

 « مئانغلا ركسعم ىلع تلوتساو ةتانز نم نيطبارملا نم ةوق ةدوعلا نيح هتأجاف

 نودحوملانصحنو « لجر ةئاهس مهددعو ونامو ىب نم مهو ةسارح لك تلتقو

 ىولي ىبب دلب سادنم ىمسي عضوم ىلإ نطبارملا ركسع راسو « كلانه لبجم

 . نوطبلا نم ىرخأ ةدعو « ىبولي ىبب هيلإ عمتجاف « ةتانز نوطب نم

 ضرأ ىلإ ناسملت زاوحأ نم هتاوقب راس ٠ ثدح اب نمؤملا دبع ملع املو
 ايف دشحو « ناسملت ىلإ تقولا سفن ىف مدق دق نيفشات ريمألا ناكو « ىولي



 ل1545

 مهلإ مهنا كلذكو « سادنم ىف نيطبارملا ةلحم ىلإ لجع ىلع هاسرأو « ًاركسع
 رعش الف . ةمخض دوشح ندطيارملل كلذب تعمتجاو « هتاوق ىف رتتربرلا

 ةطخ ىه : ةركتبم ةديدج ةيبرح ةطخ ىلإ أل . هموصخ قوفتب نمؤملا دبع

 ىف ةيدخوملا عافدلا ططخ داع ىحضأو . دعب اهف رهتشا ىذلا ىدحوملا عبرملا
 نع القت ؛ ةطخللا هذه ةصالخ عسيلا نبا انا فصو دقو : فوشكملا ناديملا

 : ىلي اهف ؛ نيدحوملا ضعب

 نم فص عبرألا امناهج نم اهبف لعجي طيسبلا ىف ةعبرم ةراد عنصتت نأ »
 قوردلا باحصأ مهئارو نمو « ةعناملا قراوطلاو « لاوطلا انقلا مه.ديأب لاجرلا
 نمو « اثلاث ًافص ةراجحلا اهف ىلاخلا باحصأ مهارو نمو « ايناث ًافص بارحلاو

 لوقي . « ناسرفلا ىوق طبارت « ةعبرملاطسو ىو . اعبار ًافص ةامرلا ءالره ءارو

 دجنال .« نيدحوملا ىلإ « مهلإ تعفد اذإ نيطبارملا ليخ تناكف » عسيلا نبا

 اوتام نيحف . ةرساي ماهسلاو ةراجحلاو بارحلاو « ةعراشلا لاوطلا حامرلا الإ

 « اهودعأ جرفو « اهوكرت قرط نم نيدحوملا ليخ جرخأو « ربدتو عفدلا نم

 , 20« انقلا باغ ىف اولخد مهلع ترك اذإف « تباصأ نم بيصتف

 ترهظ « سادنم ىف نيدحوملاو نطبارملا نيب لاتقلا بشن اميح هنإف اذكهو

 ددعلا ىف مهقوفت ىلع نيطبارملا زجع ىف ةحضاو ةيدحوملا ةيعافدلا ةطخلا راثآ

 « مهموصخ ى نودحوملا نْنأ دقف سكعلابو . مهموصخ نم لينلا نع ؛ ةدعلاو

 . مايأ ةثالث هدشأ ىلع لاتقلا رمتساو « ةحداف رئاسخم ةركلا دعب ةركلا مهودرو
 ىلع اووتحاو « ًارهاي ًارصن مهموصخ ىلع نودحوملا زرحأ عبارلا مويلا فو

 « ةحداف مئانغ ىلع اولوتساو « مهربغو ىبولب ىنب نم مهئافلح تالحمو « مهتلحم

 انيح هنأ ديب .رقبلا نم آفلأ رشع ىثثاو « منغلا نم ًافلأ نيثالثب ةياورلا اهردقت

 ريتريرلا هضرتعا « ناسملت زاوحأ نم نترخصلا بوص همئانغب نمؤوملا دبع دترا
 ةليبق ةيموك نم لتقو « مئانغلا ٍظعم هنم درتساو ةدشب همحاهو « هتاوق ىف

 كانه مضناف + ناسملت ىلإ همئانغو هتاوق ىف راس مث . لجر ةئاعبرأ وحن نمؤملا دبع

 , ©20نيفشات ريمألا تاوق ىلإ

 ىلإ لصو « نيطيارملا ىوق قرغتسا ىذلا ريرملا عارصلا كلذ لالخ ىو

 . 48 ص ةيشوملا للحلا )١(
 . 19 ص ( 1458 ناوطت ) (تورجمات ةخسن ثلاثلا مسقلا ) برغملا نايبلا ( ؟)
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 كئلوأ راغأو « ةنيفس نوسحخو ةئام هماوق محض ىنامرون لوطسأ ةتبس هاي
 نفس مهلا تجرخف « اهماحتقا نيلواحم « ةتبس ىلع ( سوحنا ) نامروتلا

 ةيرحم ةكرعم نيقيرفلا نيب. تعقوو « نوميم نبا رحبلا ريمأ ةدايقب نطبارملا

 : ريثك قلخ نيقيرفلا نم لتقو « ةديدع نفس نيبناحلا نم اف تقرغ « ةفينع

 ةيرحبلا تاوقلا نأ ىلع ثداحلا كلذ لدو . كل هاء. ةنس ىف كلذ ناكو

 « ةرهاس ةظقب « برغملا لخاد ىف ثدح امم مغرلاب « لازت ام تناك « ةيطبارملا

 . ةيطبارملا ةيبرغملا روغنلاو ؛يطاوشلا ةسارح ىلع

 عرصم وه رثألا أوسأ نيطبارملا زكرم ىف هل ناك ثداح ليلقب كلذ دعب عقوو

 . هليصافت فو ثداحلا اذه حرش ىف ةياورلا فلتختو . « مورلاو دئاق ريتربرلا

 لاتقل ةلوزج دوشح هجو نمؤملا دبع نأ « اهتصالخ ةياور قذيبلا انيلإ مدقيو
 « مهئاقلل هتاوق ىف ريتربرلا راسف « « سربكب ٠ ىمسي عضومب اوناكو « ريتربرلا
 مهنلع ىلوف « ريتربرلا اودري نأ اوعاطتساف « قدنخ ءارو ىمتحت ةلوزج تناكو
 دق « ةلوزج نإ لوقيو « حصنلا هيف ىدسي ًاباتك نمؤوملا دبع ىلإ بتكو « ًاموزهم

 نمؤملا دبع دمع ذئدنعو « كب نؤردغي فوس بيرالب مهو « مج :اوخإب اوردغ

 ىلوتساو « راغصلا نايبصلا الإ ًاعيمح مهلتق مث ؛ مهحالسو مهليخ نم مهديرجت ىلإ

 صالختساو « نيدحوملا ةمحاهملريسي نأ ررق كلذب ريثريرلا ملع الف ٠ مهمئانغ ىلع
 ريتربرلا ىتلاو « هعم رسي مل هنكلو « هتبغر ىلع نيفشأت ض ربعي ملف « مهنم مئانغلا

 نيدحوملا نيبو هنيب تبشنو « ترسفيت نآ طوكات » ىمسي عضوم ىف نيدحوملاب
 قذيبلا انثدحم اهسح ه هركسع نم ملسي ملو « هدنج مظعمو وه اهبف كله ةفينع ةكرعم

 . مهءامسأ قذيبلا انل ركذي « نيطبارملا نم ةثالثو « مورلا نم ةثالث * ةتس ىوس
 . ©( م1144 ) ه ه6 ةنس ىف كلذ ناكو

 ةزجوم ةلمح ىف ريتربرلا عرصم ىرخأ ةهج نم ىراذع نبا انل ركذيو
 2مل دال نع نتالو عسل ةعدل اكلي

 قاروألا ف درو ام اذهو . «روكذملا دئاقلا لتقو « نودحوملا مهمزهف « مشحلاو
 « دعب اهف لواحب ىراذع نبا نكلو . برغملا نايبلا نم انيديأ نيب ىلا ةطوطخما
 2 ىف كلذو « ةالصلا بحاص نبا نع رتربرلا عرصم ليصافت لقني نأ

 )١( ص سريبسه - ةطوطخملا قاروألا ) برغملا نايبلا 1١8( .

 و1 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتك (؟) .
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 ىهو «تورجمات » ةخدن نم طقس دق كلذ ىف هلقن ام نأ ديب « هباتك نم ثلاثلا

 . ©9ادعاصف نآلا ذنم انعجرم ودغت ىلا

 نإ « اهف لوقي ةثلاث ةياور ريتربرلا عرصم نع نودلخ نبا انيلإ مدقيو

 ىف اوناك يذلا ةتانزو مدنس ىب ىلع راغأف محض ركسع ىف ريتربرلا ثعب نيفشات

 ةكرعم نيقيرفلا نيب تبشنو « نودحوملا هضرتعاف « مئانغلاب داعو « مهطيسب

 . ©9هدنجو ريتربرلا اف لتق
 دعب نوعيطتسي ال مهنأ اوأرو ء مهديمع عرصم ىراصنلا دنحلا ىأر املو

 « ًاعابت اوقرفت « رايهنالا ةكيشو تحبصأ ةيروطا ريمإ معدتل اولمعي نأ

 ىلإ اوراسو « مهتسواسقو مهرسأ مهعمو اينابسا ىلإ برغملا مهم ريثكلا رداغو
 كلم ( عباسلا وسنوفلأ ) سيدنور وسنوفلأ رصيقلا ةيامح ىلإ نيئجتلم ةلطيلط

 ثداوحلا لالخ مهكسمت ملل دحو « هرايدب ملزتأو « مهابقتسا نسحأف « ةلاتشق

 + ؟9مههذمل مهتالوو مهنيدب بوطحخلاو

 تباصأ ةديدج ةبرض « هدنج :ددبتو ديئربرلا حرصم ناك دقف لاح ىأ ىلعو

 ىعدتسي راطقألا ىلإ بتك دق ءانثألا كلت ىف نيفشات ناكو « ىطبارملا شيحلا

 رهاط ةدايقب ةياجم ركسعو « ةساملجس ركسع هيلإ مدقف « ةيحان لك نم دوشحلا
 ركسع سلدنألا نم لصوو « ةيقيرفإ باعصأ دام ىنب نم ىجاهبصلا بابك نبا

 رثأ ىلع كلذ لبق هيبأ ىلإ مدق دق ناكو « نيفشات نب مهاربإ رمألا ةدايقب رخآ
 « اي هتسارح مامإل ةيطرق ىلإ هدلاو هعف « ةنئاركةهبن هرازو“ ىلع هدج توم

 هالوف « هدا" ةنس رخاوأ ىف ناسملت ىلإ ه هركسع ف لصوف كلذ دعب هاعدتسا مث

 ءاوزيمو « ناسملت رهاظ ىف ةروكذملا شويحلا تعمتجاو « هدهع لاحلا ىف هوبأ

 « مهماظن ن دحو « مهن رثك نم سانلا بجعو « ةلماك ةئيهو نقتم ماظن فاوزربو

 . ؟9نوطبارملا امم لفتح دوشح رخآ تناك اهنأ ديب 2 مهنيه لامحو

 تاه احن

 ىلإ اوراسو « ترسفيت » نودحوملا رداغ « هشيج د"دبو ريتربرلا لتق املو

 . 1١ ص ( تورجمات ةخسن ) برغملا نايبلا نم ثلاثلا ممقلا عجار 00(

 . 381١ ص ١ جر ربعلا باتك (؟)
 ةلسممعأ : ظنوا. لع امو ةاومقعهطعوم م. 160 8 761 ()
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 ماقأ دق نيفشات ناكو « اهنم ةبيرقلا « نيترخصلاب » اولزنو ناسملت ىبرغ لآمش
 ًابيرقت موي لك بشنت تاشوانملاو كراعملا تناكو « ةبيرقلا «ضيسفطس » ىف هتلحم
 ىلإ راطقألا دوشح تلصو املو . نيرهش ىدم كلذ رمتساو « نيقيرفلا نيب
 ةفيلع ةكرعم ىف نيدحوملا عم تكبتشاو « ةياجم دوشح اهم تجرخ ٠ نيفشات
 ىلإ ًارس اهدئاق ثعبو « مج ددع اهم لتقو تمزهف « « نيترخصلا » رهاظ ىف
 قرشملا درو اذإ هنإف ٠ برغملا حتتفا ىتم هنأو ء ديحوتلاب هدعي « نمؤملا دبع
 . كلذك ًاحوتفم هدجو

 « ناسملت ىف هتلحم كري نأ ررقف « هزكرم ةقد نيفشات كردأ ذئدنعو

 ىلوو هنبا ثعبو .قرشلا اهلاش ىف رحبلا ىلع ةعقاولا نارهو ىلإ هتاوق ىف اهرداغو
 . هيطع نب دمحأ هبتاك هعمو ةنوتمل خايشأ نم ةعامح ىف شكارم ىلإ مهاربإ هدهع
 « ةجاحلادنع هب ىمتحم ىك رحبلاىلع ًاعينم انصح نارهو ىف ىتتبا دق نيفشات ناكو

 لوطسألا نم حانجي نارهو ىلإ هيفاوي نأ ؛ نوميم نب دمحم هلوطسأ دئاق عم ربدو

 ىطبارملا ركسعملا نم ًاييرق ىسرأو « نفسلا نم ةدع ىف ةيرملأ نم نوميم نبا مدقف
 . (م15١١هرياني ) ه ها"4 ةنس نابعش رهش ىف كلذ ناكو . ثداوحلا روطت رظتني

 اوربد دق نارهو ىلإ فيسفطس ىف مهلحم اورداغي نأ لبق نوطبارملا ناكو

 كلذ ناكف .وّجز نبا اولتقو هب اوكتفف ءوّجز نبا هدوقي ىدحوم شيحل انيك
 «لايغلا رمت ةوكرجستي نوطبارلا داك امو . نيدحوملا طم ءاكذإ ىف انيدج ةلماع
 رمع صفح ابأ خيشلا هتمدقم ىف ثعبو « هتاوق ىف نمؤملا دبع مهرثأ ىف راس ىتح

 دالب ىلإ اوذفنف « ةتانز نم وّنامو ىب دوشحو « ( ىتنيارمع ) ىناتنملا ىبح نبا
 راصنأ نم مهلكو « نيجوت ىبو «نيفيسرو ىبو « داولا دبع ىبو «ىولي ىنب

 « نمؤملا دبع ىلإ مهاوامحز راسو « ةعاطلا ىلإ اونعذأ ىتح مهف اوتختأو « ةنوتمل
 فرشأو . ©0هتاوق ىلإ مهمضو « لوبقلاب مهاقاتف « هيلإ مهتعاط اومدقو
 . املع لطملا لبحلا قوف اوركسعو « نارهو ىلع نودحوملا

 نوبقري نوطبارملا ناكو . ةمساحلا ةكرعملا عوقوب ذئدنع رذني ءىش لك ناكو
 ىطبارملا ركسعملا مهداوق نم ةدع رداغ دقو سجوتو موجو ىف نيدحوملا تاكرحت

 دق ةدوشنملا ةصرفلا نأ مهناج نم نودحوملا رعشو . هراصملا نشات اوكرتو

 دحاو توصب ةيبرحلا مهتحيص لابحلا قوف نم اوقلطأ حابص تاذ قف. تلح

 . 38١ نص ١ ج ريعلا باتكو « ١5 ص ( تورجمات ةخسن ) ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلأ 22غ



 تاه عب

 منياكلا ةفيخ مهنكامأ اومزاي ناب هدنج نيفشات رمأو « ةيطبارملا ةلحما هل تحيرا

 اوعي < كاوخو لهآ ارم برقي قلاءاملا نبع ىلإ نودحوملا راس رهظلا دنعو

 ىتح « ةيطبارملا ةاحملا يحتقاو «هتاوق صفح وبأ خيشلا داق م ةدحاو ةعفد معاود

 « رحبلا ىلع لطملا نصحلا ءازإب هعقوم ناكو « نيفشات ءابخ ناكم ىلع فرشأ

 «ىدزم نبا مهنمو هتصاخو نيفشات ردابو : ىطبا رملاركسعملا ف بارطضالا عقوف
 نيب لتقلا عقوو ٠ نصحلا ىلإ ءاجتلالا ىلإ ىنفلا لدنصو « ىورلا ريشبو
 داكامو ؛ نصحلا لوح راثلا اومرضأو « بشهلا نودحوملا عحو « نيطبارملا

 هفشات ىشخف + تلاعت دق بهللا ةنسلأ تناك ىتح « هلودس ىخري مالظلا

 لصت نأ وجريو ةاجنلا بلطي ؛ ةناحمر » هسرف:“قوف نصحلا نم جرخو « كالا

 طقسف « ةثالثلا هبعص هعم ناكو « سلدنألا ىلإ هلمحتل هاوطسأ عطق ضعب هيل

 « ةنيدملا راوسأ ىلإ زوجي نأ ىلدزم نبا عاطتساو + قرتحاو رانلا ىف لدنص

 تاعفت رم ىلإ ريشبو نيفشات راسو . مايأ ةثالث دعب 0 هدشر دقف هنكلو

 . يلو دع يومك كلو . ةاجنلا اجنلا ريشبل ضيقف « لبح لا

 حابصلا ىف . نيفشات كلهو ؛ سرفلا ت تكلف ةقيع ةوه ىف تطقس ؛ ,القل

 : نر « ةثحلا اوباصف ةفاحلا كلت ىف 00 ىلع نودحوملا رثع

 . ىدهملا دجسم ءازإب ىلا ةرجشلا ىف تقلعف « لامنيت لإ ! نمؤملا دبع اهم ثعبو

 ريا ريفا ) ه ه8 ةنس ناضم ر نم نيرشعلاو عباسلا ةليل ىف نيفشات عرصم ناكو
 «ةيلاوتم ماوعأ ةسمخ ءاهز نيدحوملا ةعفادم ىف ىضق ن نأ دعب تلو 22

 , ؟©دلو الو لهأب لضتي لو فنتق ريم داكم ىلإ اهف وأي مل

 لع ىنأ نع ىرخأ ةياور نيفشات عرصم نع رابألا نبا انل دروأ دقو
 ا ةبرقم لهي لوول 0 زيح ناسملت لخاد ناك دقو « ى ريشألا

 هذه ةصالخو . هعومو هتالحم ىف اهرهاظ ىف لئدنع نيفشات ناكو ء ه نت"

 هيلع افوخ شك ارم ىلإ هدهع ىلو مهاربإ هنبا هجو نأ دعب نيفشات نأ ؛ ةياورلا
 « نارهو ىلإ راس « ةيطع نب رفعج وبأ هبتاك هعم ريسو « ةنسلا كلت نم نابعش ىف

 « هلوح رانلا اومرضأو ء نودحوملا هدصقف « هناينب ىف عرش نصح ىلإ احلو
 للحلاو ءة4مص ثرموت نبأ ىدهملا رابخأو ءلالو ص ثلاثلا مسقلا « برغمل

 نباو 2 289 صا 5 ج نودلخ نباو « 1066 ( 1985 ةرهاقلا ) ةطاحإلا ىف بيطخلا

 . 4519 ض ١1ج

 . 198 ص ءاريسلا ةلحلا ىف رابآلا نبا (؟)
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 نم دجٌوف ؛ نصحلا بابي ةمدتخم رانلاو محتقاو « اليل هباحصأ عدو كلذ ىأر الف
 ةياورلا هذه قفتتو . هعرص هسرف نإ لاقيو « ةنعط الو ةبرضأ هيف رثأ ال تيم دغلا
 رهش نم نيرشعو عبس ةليل ىف عقو نيفشات عرصم نأ ىف ىرخألا تاياورلا عم
 , 290م هزمؤ ةنس ناضمر

 ل ناسملت ىلإ بهذ امل نيفشات نأ امصالخ ةثلاث ةياور ىشكارملا انل دروأو
 دتشا الف« ام نودحوملا هرصاحف « نارهو ىلإ اهرداغف « اهلهأ فقوم هضري
 « كله ىتح رحبلا محتقاف ؛ هحالس هيلعو ءايهش ًاسرف ًابكآر جرخ « راصحلا هيلع
 , 9هوقرحأ مث هوبلصو رحبلا نم هوجرخأ مهنإ لاقيو

 :ةيرعشلات ا رابعلا كلت ىف ىلع نب نيفشات عرصم بيطحلا نبا انل فصيو اذه

 نب نمؤملا دبع دمحم ىنأ ؛ نيدحوملا رمأ شيج ةعفادم نيفشات لبقتساو ١
 غلب كلم نع عافدلاو "ع هروهظ هللا ىضق رمأ ةمواقمو ء مهدهم ةفيلخ ىلع
 « ةمئاق هل مقت ملو هدج لفو « هدعس ثأتلاف : هيلع هللا باتك « همايأ تمتو هادم
 هذخأو شيحلا هب طاحأف نارهو ىلإ أحلو « هركسع ددبتو « مزه نأ ىلإ
 لوصودب مدقت دقو « لحاوسلا ضعبب قحلي نأ هريبدت ىف ناكف اولاق « راصحلا
 هتصاخ نم رفن ىف اليل جرخف ؛ سلدنألا ىلإ هعفريل هلوطسأ دئاق نوميم نبا
 نم مهنمو « لتق نم مهْنف « راعوألا مهتددبو « عورلا مهلضأو « ليللا مهقرف
 ايم دجوو « تافاحلا ضعب نم هسرف نيفشاتب ىدرتو « ةيرحبلا عئاطقلاب قمل
 هبلصو « ةثامسحو نيثالثو عست ةنس ناضمرل نيرشعو عبس ةليل كلذو « دغلا ىف
 , ©«ىلاعت هلل ءاقبلاو ء هدعب رمألا ىلع اولوتساو « نودحوملا

 نخنأو « نارهو هتاوقب صفح وبأ حبشلا محتقا « نيفشات عرصم رثأ ىلعو
 مهرصاحف ؛ نصحلا ىلإ ةعاح مهنم تأجتلاو « مهظعم ىف ىح نيطبارملا ف
 دقف كلذ عمو . مايأةثالث دعب ملستلا ىلإ اونعذأ ىتح ءاملا مهنع اوعطقو نودحوملا
 ةنس نم رطفلا ديع موي ىف كلذ ناكو « اراغصو ًارابك ًاعيمح نودحوملا مهلتق
 ةسايس اهل تزيمت ىلا رهاظملا عظفأ نم « هذه نارهو حباذم تناكو .ه 4
 . ةيومدلا نيدحوملا

 )١( ص ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نبا  1930ومة١ .

 )١( ص بجعملا 1١و 1١8.

 جا ( 1585 ةرهاقلا ) ةطانرغ رابخأ ىف ةطاحإلا عر ١ نص 451 451 ١
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 ناك نم عرسأ « ةنوتمل ”لف عم « ناسملت ىلإ نيفشات عرصم ربخ لصو املو
 مههوجو ىلع نيمئناه اهورداغف « ةنوتمل نم تررجات ةبيرقلا اهتيحاضبو اهم

 ناكو . ا لا نكامألا نم اهريغو ساف ىلإ نودصقي

 ئوارحصلاب فورعملا ىلع نب ركب ىنلأ نب ىبج رمألا اهرداغ نم ةمدقم ىف

 دال هوت عب ىف يتب كف لام لود اكو + يفت أ نإ رهو
 ظني ذخأو « ام عنتماو « ساف ىلإ هلولف ىف عرسأ ةثراكلا تعقو الف . نيفشات

 اهنايعأ ن نم ةعاجب ردابو ءرضحلا لهأو ةماعلا ىوس ناسملتب قبي ملو . اهنع عافدلا

 نتالصي مهقلف 2 نامألا هنم نوسمتلي ن نمؤملا دبع ءاقل ىلإ الجر نيتس وحن ف

 نع مهلتقف « بيرقلا انفات ىداو ىف نيدحوملا نم ةوق ىف يقانزلا ( نصالصي ) ١

 « عورلاو بعرلا اهلهأ ىلإ ىرسف . ناسملت ىلإ مهعرصم أبت راطو « مهرخآ

 . ىضوفلا اه تداسو

 اولتقف ؛رطفلا ديع ةادغ ىف تررجات نودحوملا هدنجو نمملا دبع لخدو

 موجولا اهدوسي ناكو . ناسمات ىلإ اهورداغ مث . اهرود اومستقاو « اهلهأ

 ءاتل ىلإ نوعسي « ةبلطلاو نايعألا جرخ اهم نودحوملا برئقا الف . عزفلاو
 « مايث نم مهودرجو هدنجو نتالصي لبقأف « هنم وفعلا ساّدلاو نمؤملا دبع

 هقرشعلا بعصلا دل عاري[ ىنأ خيشلاو « ةفيلحلا رظن تحن « مهم ةعاج اولتقو

 هذه ديؤيو .©0اهلهأ نم ًاريثك نودحوملا لتقو « ةنيدملا نمؤملا دبع لخد مث

 ناسملت لخد نمؤملا دبع نإ انل لوقيف . ةيشوملا للحلا بحاص اهززعيو ةياورلا
 عضوملا نم نيدحوملا نم دحاو لك لخدو « اهمرح ىسو اهلهأ لتقو ةونع

 « ىلتقلا ددع ابف غلب دقو ٠ ىصخال ام لاومألا نم اهنم اوذخأف « هيلي ىذلا

 . ةيرت وأ تلأ هلام عبلا نال اشو

 ناك امل مهلتقو تررجات لهأ جانبا نموملا دبع نأ ىرخأ ةياور ىو

 نأ ةثلاث ةياورإ ىو . ناسملت لهأ نع افعو 0 نيينوتمللا مدح نم مهمظعم

 « اهم رصاحم ىلإ رطضاو « هيلع تعنتما اهنكلو « ًاروف ناسملت لخدي مل نمْوملا دبع

 كرت هنأو « هيلع درت تاديلاو حوتتلا رابخأو. ع اهواسمت لعاافو: تيل هلأو

 ةياورلا نأ ودبي هنأ ديب . ©9ساف ىلإ اهرداغو عماج نب مهاربإ اهراصح ىلع

 )١( ص ثلاثلا مسقلا « برغملا نايبلا ١8 « ص ةيشوملا لاحلاو 1١1+

 )١( ج نودلخ نبا ١ ص 58١ .
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 لثم ىف ناسملت دمصت نأ لوقعملا نم سيل هنأو « ةحجارلا ةياورلا ىه ىلوألا
 هحوتف ىف عفدني « نمؤملا دبع شيج لثم رفظم شيج مامأ «٠ فورظلا هذه
 « ةالصلا بحاص نبا لوقي ايف ناك امم رو « اذه . هرداصي نم .لمح ليسااك

 امل هنإ انل لوقي وهف ء نيتياورلا نيب ضقانتلا اذه عفري ام « نيدحوملا خرتوم

 نع اهنبصق هيلع تعنتما : دهشتسا نم داهشتسا دعب ناسملتب نمؤملا دبع رقتسا
 .©)اهراصح عباتيل ًاركسع كرت ساف ىلإ لحر املو « راصحلا الع عضوف « ايف

 «ربشأ ةعبس ناسملت ىف ىلوألا ةياورلل ًاقفو « نمؤملا دبع ثبل دقف مث نمو

 نمؤملادبعنأ مدقت امم فورعملانمو . ةقطنملا كلت ىف حوتفلانوئش بقريلو حيرتسيل

 ىلإ ىمتنت همأ نأو « هسأر طقسم ناك ابو ( تررجات ) ارجات لهأ نم ناك
 ىغيبطلا نم ناكدقف ًاذإو . ارجات بونج ةقطنملا سفن ىف عقب اهطومو « ةيموك ةليبق
 مت املو.. عرعرتو اهف أشن ىلا ؛ عوبرلا كلت ىف اليلق نمؤملا دبع لهمتي نأ

 نيدوناو نب دمحم نب ناهلس « ناسملت ىلع ةيالولل نمؤملا دبع بدن «نوئشلا مظنت
 « (م 1158 ربوتكأ ) ه ه٠ ةنس ىناثلا عيبر ىف هتاوق ىف اهرداغ مث « ىناتنمهلا

 . ساف ةنيدم ىلإ ًادصاق

 )١( ص ثلاثلا مسقلا « برغملا نايبلا هدروأ 16 .


