
 ساسالّصفلا

 دطوتلا ليبس ىف
 . ىناملا وأ ىدالا اهميعز . سوملا دالب ىف ةروثلا مارطضا . ىربكلا ةيدحوملا ةوزغلا ماتتخا

 صفح ىبأ خيشلا ةدايقب ةروثلا عمقل نيدحوملا ريسم . نيدحوملا ةعاطل لئابقلا علخو اهقاطن عاستا

 ىدنحلا . هعومج قيزمتو هعرصمو ىساملا ةميزه . ةسام ىداو ىف ىساملا تاوقو نيدحوملا ءاقل . رمع
 هؤاعدتساو ةفقيلخلا باجعإ ..اهب صفح ىبأ باجعإ . ةعقوملا نع هتلاسرو ةيطع نب رفعج وبأ بتاكلا
 ىضارأل هوزغ . اهقيإ ابقلا صفح ىنأ ةدراطم . ةباتكلا ةطخ هديلقتو « ةيطع' نبال
 ثداوح ىف ضايع ىضاقلا ر . هلعقو نوميم نيابي ةردغ ةتبس ىف ىوا رحصلا ىيحي يي لاوزلا  ةظاوعوب
 غار ىلإ مث ذلس ىلإ ةئيس لم يوارحسلا ريسم . ىبحوملا اهلاو لتقمو ةتبس لهأ ضاقتنا . ةتبس
 لح ةطاوغرب ىلإ لسري نمؤملا دبع . هلوح ةحاحو ةجارجرو ةلاكدو ةطا غرب عاّبجا . ةطاوغرب

 . مهعاضخإو لغارو ىنب ىلإ مث . اهعوضخو اهماحتقاو الس ىلإ نمالصي ريسم . نسالصي ةدايقب ةديدج
 نمؤملا دبع . اهلع وفعلاو عوضملا ىلإ ةتبس لهأ . ةتبس ىلإ مث « اهماحتقاو هجنط ىلإ هريسم
 + ةلاكد بوصه ريسو نك اوم نع هاو هجورع . ىوارسسماو ةظاوعري دوشمحلا زهجي

 ىيحي رارف . مهم ريثكلا قرغورحبلا وحن ,هرارف . مهقيزمتو راوثلا دوشحل هتحاهم . وشو
 . ةلاكدو ةطا امأ ىلع نمؤملا دبع ةلليتنا ٠ ءارحصلا ىلإ مث سونلا ىلإ ةيحو ىوارجصلا

 . قودللا م 0 رم الإ نمؤملا دبع ةدوع . ديحوتلا ىلإ ةطاوغرب ناعذإ
 نيدناعملاو نيقراملا لتقو فارتعالا ثداح

 5 عدا

 عورملا كقدلا اذه نم نمؤملا دبع لقوم لؤح .تآالمأت

 . حتفلا طاير ةبصقل هؤاشنإ . الس ىلإ هتاوق ف نمؤملا دبع
 , لا اذه ثعاوبو ةياجي
 ع وب ةعلق . ةعلقلا ةلاو ةياحي باصأ دامحونب

 سب يسارا امو

 شك ارم ىلإ نمؤملا دبع ةبص نيتك نيم . قيراسوللا
 0 ا ةقانملا هذه قف برعلاو يعول ب مادصلا . دهعلا
 ىوخأ ةرماؤم . شكارف السو ةسانكمو ساف ىلإ مث ناسلت ىلإ نمؤملا دبع ريسم . اهداحخإو ةياجب برق

 نمْوملا دبع مايق . نيرمآتملا مادعإو 5 شكارمب ىدهملا
 قئابقلا: قض > افكاخلإلا ىمقح ىفأ ريس , سوسلا يق ةديدج ةروق . نسالضي دئاقلا عرصم

 . للطيت لإ شكارم قم نيوملا دي ريس .. ابنت ديعوتاو اهماانغ ذعأو

 اجي بحاص ريزعل

 ماوملا ديم. ةديدج ريهطت ةك

 «ىلع نب نمؤملا دبع اهم علطضا ىلا ؛ ىربكلا ةوزغلا كلت تمتتخا اذكهو

 4«( ) ه هاه ةنس ىف لامنيت نم « ةرارحلا ةيدحوملا هدوشح ىف جرخ ذم



- 1554 

 مث « لامشلا ىلإ بونحلا نم « برغملا ءاحنأ ىف نخئي ماوعأ ةعبس ءاهز رمتساو
 ىلوتسيو « ىرخأ دعب ةرم ةيطبارملا شويحلاب عقويو « بوذحلا ىلإ مث قرشلا ىل 1

 ىلع نيدحوملا ءاليتساب ىركلا ةوزغلا كلت تمدتخا - برغملا دعاوق ىل إع ًاعابت

 . برغملا ين ةيطبارملا ةلودلا ىلع ءاضقلاو « شكارم ةرضح

 نع ناك فذللا ع رصلا هب

 لك ىلع

 ثيح .٠ برغمللا ف 5

 نكي مل« ةيرجخوبل'ةياغلا ذه ويم نأ ىلع

 . هب اوعاطضي نأ ن نيدحوملا

 . ةيئيدلا متوقف 9

 . ميلود تبظتلاو ٠ معو تماق

 نأ + كلذ دعب مهلع ناكمم

 م 6 ةيطبا د1 ةلوذلا تاك يع

 سلدنالا ىف : رحبلا ءارو اهف ٠

 «ةريزحلاهبش ىفءأ
 ؛ةيركسعلا اهبناوق نم قاب تقولأ سفن قا ظفتحمو « سلذنألا دعاوق ن ضعب فو

 . (ماعزو اهتداق رباكأ نم رفتو

 رشكارم حتفب : نيدحوملا نأ هيف حال ىذلا تقولا ىو ىلإ اولصو دق :

 مهئاطلسو ةينيدلا مموعد دض ةربطخ ةروث لوأ تمرطضا « مهئاطلس ةورذ

 ىعدي رئاث ماق ثيح : سوسلا دالب فرغ « ةلوزج“ دالب ىف كلذ ناكو ٠ ىسايسلا

 ناكو : الس نم لجرلا اذه لصأو .ىدالاب ىمستو دوه نب هللا دبع ن

 ىعدا : الس ىلع نودحوملا ىلوتساو « ةيدحوملا ةوعدلا تعاذ ايف

 طابرب لزنو ةلوزج ضرأ ىلإ ابونج راس مث « ىداحلاب هسفن ىمسو « ةيادهلا

 هعبتف 0210 ىساملا مساب كلذك رهشأ مث نمو ء ه١841 ةنس لاوش ىف كلذو ء ةسام

 ناعرسو . ةشددم ةعرسب هتوعد تعاذو « لئابقلا فلت# نم سانلا نم ريشك

 لئابقلا نم ةدع هيلإ تمضناو « ةدماصملا دالبو « انسمات دالب ىلع ىلوتسا ام

 «ةلاكدو ةروكسهو ةريمزهو « هجارجرو « ةحاحلثم ديحوتلاب نيدت تناك ىلا

 شي مسوي ىح ؛ ةعاطلا تدحوت ىلا دعاوقلا مظعم تعاخو

 لاحفتسا تاكو . شكارمو ساف ىوس : هبونجو برغملا طسو ىف « هتعاطو

 نككت مل « ةيدحوملا ةوعدلا نأ ىلع اليلد ؛ ودنلا اذه ىلع اهقاطن عاستاو « ةروثلا

 طغضلا ناطلس تحت الإ ا اونيدي مل مهنأو « اهقنتعم سوفن ىف دعب تنكمت دق

 بحاص انل لوقيو . 85 ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلاو ؛ ١١١ ص ةيشوملا لاخلا )١(

 . (117 ص) هيلع جرخ مث هعياب و نمؤملا دبع عم شك ارم حتف رضح ىساملا نإ ؛ ساطرقلا ضور



 -تالالثءس

 اهسح نكت مل مهتوعد رشن ىف نيدحوملا لئاسو نأ عقاولاو . ىداملا باهرإلاو

 ىمعألا عوض ا ىلع ةمئاق تناك لب « ةيناسنإ الو ةقيفر ٠ لبق نم هانلصف امم انيأر

 لئابقلا دادترا ناك مث نمو . عيرسلا مدلا كفسو « قلطملا باهرإلاو ةوعدلل

 ديدحلا ىعدلا ةيار ىلإ اهمامضناو « ابه تدحوت ىلا ةعرسلا لثمم « ةيلاوملا

 مل اذإ « مهسديأ نم جرخم فوس رمألا نأ « نيدحوملا خايشأو نمملا دبع رعشو
 تيكي نبا ةدايقب ةلمح هلاتقل نمؤملا دبع ثعبف . ةعرسب ىساملا ةروث قحست مل
  مهف نذْأو مهمزهو هتاوق ىف ىساملا مهقلف «رامجنأب فورعملا وسما ىو

 ىأ « مورلا نم ةقئاط مضت « ةراتخم ةمخض ةلمح هلاتقل نمؤوملا دبع زهج ذئدنعف

 خيشلا اهسأر ىلعو « نييردملا ةلتاقملا نم ؛ مهربغو ةامرلاو « ةقزترملا ىراصنلا

 ىف ةامرلا دنحلا نيب ناكو . نيدحوملا خايشأ نم ةدعو ىناتنهلا رمع صفح وبأ

 لهأ نم وهو « ىعاضقلا ةيطع نب دمحأ رفعج بأ وه « ةلصب بدألا ىلإ تع

 نم مث ةشوطرط نم مدقلا هلصأو « سلدنألا لهأ ىلإ عجري هنكلو « شكارم

 نع م نيفشات هنبا نع بتك مث « فسوي نب ىلع باتك نمض ناك دقو 60 ةيناد

 الف . ةينوتمللا ةلودلا باتك ىظحأ نم هنس ةثادح ىلع ناكو « مهاربإ هديفح

 بئاتك ىلإ مضناو « سانلا رمغ ىف لخدو « هسفن ىخأ شكارم تطقس

 فالآ هذي رح مضت ةيدحوملا ةلمحلا تناكو . دحأ ةتفيقح لعيال « نيدحوملا

 مهيف سيل « ًافلأ نيتسلا وحن مضي ىساملا شيج ناكو . ةلاجرلا نم مهلثمو سراف
 اوقتلاو « هسام ىداوب انسمات بوص نودحوملا راسو . ةئاعبس ىوس ناسرفلا نم

 ويام 7 ) ه ه4؟ ةنس ةجحلا ىذ ربش نم رشع سداسلا ف كلذو « ىساملا تاوقب

 « ةعاجشب ىماملا دنج ابق لتاق + ةديدش ةكرعمنيقيرفلا ننب تيشنو + (م4

 قرمو « هديب صفح وبأ خيشلا هلتق « ىساملا لتقو « ةياهلا ىف اومزه مهنكلو

 باب ىلع تبلص ثيح « لغب قوف هتثج نودحوملا لمحو « قزمم رش هدنج
 تضفناو ىساملا ةروث هرثأ ىلع تراها « ًارهاب ًارصن ناكو . شكارمب ةعيرشلا
 , 29 ةعوج

 صفح وبأ خيشلا ثحب نأ « نيدحوملا رفظب ةكرعملا ءاهتنا رثأ ىلع ثدحو

 )١( ج ( 15805 ) ةطاحإلا ىف بيطخلا نبا ١ 37ص .

 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ (؟) ٠١5 « ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلاو ٠5 « للحلاو

 ص ةيشوملا ١١١ « ص ساطرقلا ضورو ١74 .



 تبالالا

 « ةغيلب ةيوق ةلاسر ىف « هرصن نم هللا هاتأ ام ةفيلحلا مالعإب موقي عراب بتاك نع
 وه ناكو . هرضحتساف ؛ لسرنلاو رعشلا ديجم « ةامرا ا دنحلا نم' ىف ىلإ دشرأف
 ابف فصي ةلاسر ةفيلخلا لإ هنع بكي أب هيلإ دهعت ؛ يطع نب رفعج وبأ
 رصن ىف « ةريهشلا هتلاسر بتكو : انفرد مينرمضم ريال زف . ةكرعملا
 « عئارلا نايبلاو « ةقفدتملا ةغالبلا نم ةعطق تءاجف « مويلا كلذ ىن نيدحوملا
 + نيدحوملا رئاس نيبو : ةفيلحلا ىدل ؛ هردقو همسإ تعفر ىل علا ةلاسرلا ىهو
 بيطخلا نبا انل دروأ دقو . ناطلسلاو ذوننلا ىلإو « ةرازولا ىلإ هليبس تناكو
 . نترقفلا نئتاه اهنم لقنن نأ ىنكيل هنإو . ةلاسرلا هذه صن

 : ىتأي ام ةجابيدلا ىف ءاج

 هللا رصنو « ميركلا هللا رمأ نم حزحرزت ام دعب « ةسام ىداو نم اذه انبتك»
 « ًاقارشإ راوثألا ىرسمب حتف « مكحلا زيرعلا هللا دنع نم الإ رصإلا امو « مولعملا
 قرغتساو « ًاقادحأو ًانوفج ةمئاقلا ىنامألل هبنو « ًاقادحإ نينمؤملا سوفنب قدحأو
 عج « ًاقاحل الو اك اردإ هفصو هنك ةنسلألا قيطت الف « ًاقارغتسا ركشلا ةياغ
 لمآلا ءالد المو ء باقم مركأ م عنلا ىف بلقتو « بدألاو بطلا تاتشآ
 . بركلا دقع ىلإ

 بشقلا اهعا ولأ ىف ضرألا زربتو هل ءامسلا باوبأ حتت حتف
 كئلوأ ناك . ةلهم هحرشب لاحلا طعت مل نيح : ةلمح هب انتراشب تمدقتو

 < اهسإو ىنعم رفكلا اوعطتقاو ؛ الظو ًاناودع اور دق « نودترملا نولاضلا
 . «٠ اكإ اودادزيل م هللا ىمأو

 « مهداسجأب تاهحلا كلت تألتماف :٠ ىنماملا راضنأ عرصم فصو ىف اهنمو
 نياعي ملف مهداسقو مهرفكب هللا مذخأو 3 مهامآ ضارقناب لاجالا تنذأو
 ًارمأ تايدنهلا عقو نم ىثل لو « ًاعيجن ضرألا ىسو « ًاعيرص رخ نم الإ مف
 رارفلا لمؤوي ناك نف « ىداولا ىف ىئارثلا ىلإ مهقاب ةرورضلا تعدو « ًاعيظف
 « ًافاطتخا ةنسألا هتفطتخا « هيجني ام ىلإ جورحلا ىف و ًاعماط حسو ٠ هيجن ريو
 ىضق « هجن ىف ءاقبلا مارو : هجحل ىلع ىارثلا ىف ىف جل نمو « ًافاعز آتوم هتقاذأو

 , ©0 هقرغ هتقرف ىولأو « هقرش هيلع

 . 81/0 ص ١ ج ةيطع نب رفعج نأ ةمجرت ىف ةطاحإلا ىف بيطحلا نبا 000(



 -الالاك

 نب 5 ةلاسر هيلع تئرق نيح صفح ابأ خيشلا نإ « بيطحلا نبا انل

 رخذ هنأ دقتعاو « اتاك ىلإ نسحأو « اهم هباجعإ دتشا « بيدألا ىدنحلا اذه

 نم رضحمب ةفيلخلا ىلع كلذ دعب تئرق أل اهنأو ( نمؤملا دبع هب فحتي

 . امركم ازرعم هيلطا قف كعب: اهيشنم رادقمو « اهرادقم ّظع ةلودلا رباكأ

 « ةباتكلا ةطخ هدلقو « هماركإ ىف غلاي « نمؤملا دبع ىلع ةيطع نبا دفو انو

 ءابعأب ضيف « اهلك هرومأ ىف رظنلا دعب اهف هيلإ ضوف مث « هترازو هيلإ دنسآو

 ةمئاحللا كلت هل رخدي ناكو « هب صبرتي ناك ردقلا نكلو . ضوه رمخ : هبصنم

 . دعب ايف اهتريس صقنس ىلا « ةيسؤملا
 صفح وبأ خيشلا جرخ « هتكرح رايهناو « هعرصمو ىباملا ةمب زه رثأ ىلعو

 قزمو « اهف نخنأو ةروكسه ىلإ الوأ راسف « ةجراخلا لئابقلا ةدراطمل هتاوق ب

 ضرأ مث « سيفن ضرأ ىلإ راس مث . اهمئاتغ قاتساو « اهلهأ ىبسو : اهل

 كلذ دعب راسو . ةعاطلاو عوضخ ا مهلع ضرفو 2 مهعومج قزمف « ةناله

لق اهب حا رتساف شكارم ىلإ داعو . اهلهأ نّمأو « اهدلع ىلوتساف ةسالجس ىلإ
 « الي

 بشنف « ىساملا ةوعد ىلع اولازام اوناكو « ةطاوغرب ضرأ ىلإ ًايزاغ جرخ مث

 ى نودحوملا مزهو « ًانيح ترمتسا « ةيلاوتم كراعمو « ريرم لانق هنيبو مهيب

 مهجورخو مهمتروث ف لئابقلا نم اهرواجم نمو ةطاوغرب تزمتساو : اهياهن

 . ىرخأ ةربف

 رف اميح ؛ ةيوارحصلا نبا وأ «٠ ىوارحصلا ىلع نب ركب ىنأ نب ىبحن ناكو

 نأ لواحيل ةتيس ىلإ اهرداغ دق « نيدحوملا ىديأ ىف اهطوقس دنع : نعال قف

 ةياورلا فلتخت انهو . ةيطبارملا لولفلا تاتشأ عمو « ةمواقملل ةدعاق اهم لعجب

انيلإ مدقي قذيبلا نأ كلذ . ةتبس ىف تعقو ىلا ثداوحلا نم التام نأش ىف
 ةياور 

 نوميمنب ىسيع نب ىلع اهم هرصاح « ةتبسب لزن اميح ىوارحصلا نأ « اهتصالخ

 اهسح نيدحوملا ىلإ زاحنا ىذلا وهو ؛ سداق ةقطنم ىف ىبلدنألا لوطسألا دئاق

 نوكينأو « نيدحوملا عيابي نأ ديري هنأ همهوأو « ىوارحصلا هيلإ ددوتف مدقت

 هلبقتساف « ربلا ىلإ هتنيفس نم نوميم نبا لزن ىللتلا مويلا ىو « هيدي ىلع هديحوت

 « ةنيدملا جرب ىف هتثج بلصو « هادرأف هحمرب هنعطو ةأجف همحاه مث ىوارحصلا

 , ©90ةجنط ىلإ ةتبس كلذ رثأ ىلع ئوارحصلا رداغ مث

 )١( ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ 1١0



 ة فيرخح

 «ساطرقلا ضور بحاص هياور ىه ءاليصفت حضوأ ةياور كلانه نأ ديب

 ضايع ىضاقلا هب ماق ىذلا ريطخلا رودلا لوح رودت ةياور ىهو « نودلخ نباو
 ضايع ىضاقلا ناكو . ذئدنع ةتبس ثداوح ىن « ةتبس ىضاق ىصحيلا ىسوم نبا

 هتها دب رهشاف  اباش ةئبس ءاضق ىو دق ناكو « .هئالعو رصعلا ءاهقف مظعأ نم
 ىلإ كلذ دعب ديعأ مث (ه هال١ ةنس) ةطان رغ ءاضق ىلإ لقتف « هملع ةرازغو

 « مهتعاطى لوخدلا ىلإ رداب + نيدحوملا رمأ رهظ الف . (ه ه9 ) ةتبس ءاضق
 همركأف « ه 84٠ ةنس رخاوأ ىف السب وهو « نمؤملا دبع ةفيلخلا ءاقل ىلإ راسو
 بابسأل هنأ ديب .©202هبصنم ىف رمتساو ةتبس ىلإ داعف ؛ هتلص لزجأو نمؤملا دبع
 نأ « ةمدقتملا ةياورلل ًاققو ثبلي ملو « ةأجف نيدحوملا دض رغت ١ ةحضاو ربغ

 فسوي ىدحوملا اهلاوب اوراثف « ةروثلاو ضاقتنالا ىلع ةنيدملا لهأ ضرح

 ضايع ىضاقلا ربع مث نيدحوملا نم هعم نمو هولتقو « ىلامنيتلا فولخم نب

 : ىطبارملا سلدنألا ىلاو « وسما ةيناغ نب ىح ىلو ٠ سلدنألا ىلإ رحبلا

 ًاقفو ناكو  ىوارحصلا ركب ىنأ نب ىبحم هعم ثعبف « ةتبسل آيلاو هنم بلطو
 ىوارحصلا مق . ةيناغ نبا لإ مفناو « ىلدنألا للرحبل ريع دق ةياورلا سفن
 ع ةقيس رداغف  نمؤملا دبع لاتق ىلع هبرصنتست ةطاوغرب هيلإ تبنك مث« ةتبس رمأب
 قذيبلا نأ ديب .©0هتيار تحت اوعمتجاو هوعيابف « مهلإ هبحص ىف راسو
 ططخ نع انيلإ مدقي « نوميم نبال ىوارحصلا لايتغا نم مدقت ام 0

 ىرارتتملا نأ اهتصالخ . ىرخأ ليصافت ٠ بونحلا ىلإ هريسمو ىوارحصلا

 ىطبارملا اشيات نب ىبحي اهلاو ىنلأ كلانهو « ةجنط ىلإ اهنم راس « ةتبس رداغ امل

 اب ناكو « الس ىلإ اهرداغف ع عافدلل ةنسح ةبهأ ىل إعو « ةيوقلا اهراوسأب ًاعنتم

 . نيدحوملا ةعاط ىل اء جرخ نميف تجرخ دق تناكو ؛ ىباملا رئاثلا دلاو طايحلا

 مو ترارتلا جير نك مهافتلا ءاسف « ةنوتمل راصنأ نم نكي مل طايخلا نكلو

 لئاوأ ى اهلك ثداوحلا هذه تعقوو « هلتقو ىوارحصلا هب بثو نأ ثباي

 . ©20(م11448) ه ه4» ةنس

 مزتعي ناكو . ©)ةأرحلا رفاو ًاسرافو : اهظع ًايدنج ىوارحصلا ىبحم ناكو

 ماا 0
 . 708 ص 5 ج نوداخ نباو ©« ١54 ص ساطر ا ضور (؟١)

 . 1٠١0 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ (؟)

 11١١. ص بجعملا ىف ىثكارملا (4 )

 م٠5 ةحول ضايع ىضاقلا ةحرت ىف لايروكسإلا طوطخم - ةطاحإلا ىف

 18م



 باالآل# #

 ةيلحاسلا ةقطنملا تناكو . نيدحوملا دض ةروثلا هيف مرطضت ناديم ىلإ لزني نأ
 دعب اهلك تدغ دق « ةلاكأدو « ةطاوغرب ىضارأ ىتح « ًابونج الس نم ةدتمملا
 ةلواحمو « ةيدحوملا ةوعدلا ةمواقمل ةقطنم « ةطاوغرب مامأ نيدحوملا ةعبزه

 تعمتجاو « لئالقلا هبحح ىف ىوارحصلا لزن ناديملا اذه ىلإف « اهميطحت

 تمضناو « ةحاحو ةجارجتر دوشح هيلإ تمدق مث « هتيار لوح ةلاكدو ةطاوغرب

 . اهسأب ىشخم ةوق + ءالؤهو ءالؤه نم عمتجاو « هيلإ
 « هتعراقمل اههأتو ةميصخلا ةمخضلا دوشحلا هذه عامجاب نمؤملا دبع ملع |لف

 ىلإ الوأ نسالصي راسف . هتصاخ دحأ ء نسالصي ةدايقب ةلمح راوثلا لاتقل ثعب

 اهبصق ىلع بلغو « اهمحتقاف « مهنكن ىلع اهلهأ ةبقاعمل الس ىلإ اهنمو : الدات

 ىريزنب ىسوم ىلإ اهتيالوب دهعو « ةعاطلاو عوضحل ا ىلإ اهلهأ داعف . فيسلاب
 قه اوناكو « ةسانكمو الس نبب اهف « + لغايرو ىب ضرأ ىلإ راس مث . ىناتتملا

 « نيدحوملا نيب تءسقف « ةيبانكم لإ مهمئاتغ قاتساو مهعضخأو + نكانلا

 لتقو« اهمحتقاف « ةنوتمل لقاعم نم لاززت ام تناكو « ةجنط بوص الامش هجتا مث

 « اهرصاحو ةتبس ىلإ ًاقرش كلذ دعب اهنم راسو . اشيات نب ىبحع ىطبارملا اهلاو

 رس نع لءاستن نأ انل دبال انهو . ©02ةسانكم ىلإ هتاوقب داعو « اهلخدي مل هنكلو

 نأ وه كلذ ىلع باوحلاو . ةتبس ىنعأ ةرئاثلا ةئيدملا ةبقاعم نع ءاضغإلا اذه
 هتعيبب ىدحوملا دئاقلا ىلإ ثعبف رداب « قيبلا انل ىوري اهسح « ضايع ىضاقلا

 امل هنأ «ىرخأ ةياور ىو. .«9ةنيدملا تذقن أك لذبو « نيدحوملل ةتبس لهأ ةعيبو

 « ضايع ىضاقلا مهلإ ىعس « اهراصح ىف اوددشو « ةتبس ىلإ نودعلا | مدق

 اوفعف ميحفص و مهفطع را ردتسا ىفو « ثدح امع مهلإ راذتعالا ىف ة فطاتو

 ,لك ءزعملا نب نسالصي ىدحوملا دئاقلا نء ىضاقلا ىلو « ةدلبلا اوكلمو « هنع

 «(هه 851 ةنس) شكارم ىلإ نق طور « ضايع ىضاقلا نأو ؛ ماركإو فطع

 «هسلجم موزلب هرمأو « نمؤملا دبع هنع افعف : هحفص سمتليو ةفيلحلا فطعتسيل
 عساتلا ةليل ف شكارعب وتو « ديعب ريغ ىضاقلا ضرم مث . هفطع هيلع قدغأو

 انل لوقي ًاربخأو ,2©(مالكو) اع نفدو ه 544 ةنس ةرخآلا ىدامح نم

 )١( ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ  1٠١و31١8.

 . 1٠١8 نص ترموت نبا ىدهملا رابخأ (؟)
 ةنازخي ةيناتكلا ةبتكالاب طوطخ اهنمضتي ضايع ىضاقلل ةحرت لالع ةيوارلا هذه تدرو ()

 . ( 10-١6 تاحول ) 553 مقرب اهب ظفحيو « « ضايعب فيرعتلا ف باتك» : هناونع طابرلا



 - آماله

 «ليولافونص نم نيثكانلاب لزن ام اوأر ائيح ةتبس لهأ نإ ١ ساطرقلا بحاص
 اهتبلطو ةنيدملا خايشأ نمؤملا دبع ىلإ ةعببلا لمحو : مهتعاطو مهتعيب نالعإب اورداب
 ةتبس ةرداغع هرمأ هنكلو « ضايع ىضاقلا نعو « مهنع افعو « مهم اهلبقتف
 ليلق دعب وت كلانهو ؛ شكاره ىلإ راسو رمألاب عدصف ؛ شكارع ةماقإلاو
 ةقس راوسأ مدهم كلذك نمؤملا دبع رمأو ء م 564 ةنس ىرخألا ىداج ف

 عم ناهلس نب هللا دبع وه ىدحوم مكاح ىل لإ اهتيالو تدنسأو ,200تمدهف

 . ةنيكسلاو ءودحلا اهلإ داعو : ظافحلا نم ةفئاط

 ةقطنم ىف هيلع نيجراحلا ىلع ىضقيل هسفنب جرخم نأ نم نمؤملا دبع مزتعاو
 .ةيطبارملا ةمواقملل ًازكرم اهب ىوارحصلالولح دعب تدغ ىلا ؛ «ةلاكد و ةطاوغرب
 ناكو « ناكم لك نم ىرْت دوشحلا هيلإ تءاجو « ءاحنألا رئاس ىلإ بتكلا لسرأف
 هنكل و « ةيقرشلا ىحاونلا ركاسعب هافاو دقو « نيدوناو نب فسوي مهمدقم ىف
 نم نورخآو خوخام نب نيفشات ةدايقلا ىف هفلخف « سافب قيرطلا لالخ قوت
 رايخ نب هللا دبع اهسأر ىلعو ةيبرغلا قطانلا دوشح تدفوو ؛ ءامعإلا
 اهميلست ىف هرود بعل دقو « ساف ىلع ًافرشم لبق نم هانفرع ىذلا « ىنايحلا
 نم نيرخآ ةثالثو فيرش نب هللا دبع ةدايقب « ةتانز دوت م« .نيلحولا لإ
 ركب ىلأ ةدايقب ةجاهنص دوشحو « نايلس ن نب هللادبع ةدايقب ةراّمغ دوشحو « ءامحزل رلا
 . دواد نب هللا دبع ةدايقب ةوارتج دوشحو « لاصمو نب ر ا ىأو ربحلا ن نيا
 ركسع ىف شكا رمنم جرخف « ا ا اب

 ىو ةلاكدو ةطاوغرب دوشح تناكو . ةلاك'د ىضارأ وحن الامش راسو «
 نوجا نك نوب ليلا ساس نم ةرث لع ادع ثادق احصل
 ءاهز تغلب نماوملا دبع لاتقل تعمتجا ىلا شويحلا هذه نأ تاياورلا ضعب ف
 مدقيو ٠ ةغلابما عباط لمح ريدقت وهو ؛ لجار فلأ ور ب
 نم ًافلأ نيتس وحن ىف اوناك مهنإ لوقيف « الادتعا رثكأ ًاريدقت نودلخ نبا انيلإ
 ىلا « ةامرلا قرف نم ةيلاخ تاكا له. «©2ناسرفلا نم ةئاعبسو ةلاجرلا
 نأ ةروكذملا ةياورلا هركذت امم ًاضيأ رهاظلاو . ةيدحوملا شوبحلا اهم تزاتما
 لتخاف « موجملاب مهأجافو  هموصخ اهباسح بسحم مل ةطخ ىلإ أخ نما دبع

 )١( ص ساطرقلا ضود 188 .

 م0 ص او ج نرالخ نبا (؟) .



 الل

 ءرحبلا وع ةيضحلا هركارهماقو رداغم ىلإ اورطضاو « مهلمش ددبتو مهماظن

 صضخالاب تقزمو ؛ 290 ةقحاسلا ةمبزهلا مهبلع تمتو « ةريفغ عومج مهنم تقرغف

  راسف © سوسلا ىلإ ىوارحصلا ىبحت مهعمو اهؤوامعز رفو « ةلاكذ دوشح

  ديحوتلا لإ تنعذأ ىح اهعو> قزمو « ةجارجر ىضارأ ىتح نسالصي مهرثأ
 هنمأف هنمأتسي نموملا دبع ىلإ ثعب هنأ ىرخأ ةياور ىو . ءارحصلا ىلإ ىبحن رفو

 « ةلاكدو ةطاوغرب بالسأ ىلع نمؤملا دبع ىلوتساو . 20 هتعاط تنسحو هعيابو

 دريساو « ديحوتلا ىل إإ ةطاوغرب تنعذأو . آةيقر امنع الراو سانا يبو

 ءةانعلاوب جتدلنلاب نم هتف رمز نيج صن أ نم هومنغ نأ قبس ام اهنم نودحوملا

 ةدع اودمخأو « ةقطنملا كلتىف نودحوملا رشتن دناو « هتير راجو هدلو هيلإ در كلذكو

 ةنس ىف قذيبلا انيلع صقب امسح ثداوحلا هذه تعقوو . ةريغص ةيلحم تاروث

 ىضق نأ دعب ًارفاظ شكارم ىلإ نمؤملا دبع داعو ء 20(م1144) ه هز"

 . رهشأ ةتس ةوزغلا كلت ىف

 دهنسي: 737 هجن

 مظعم تمغرأو « ىحاونلا فلت# ىف نيدحوملا دض ةروثلا تأده اذكهو

 عوضحلا ىلإ ةدوعلا ىلع ؛ هدحو فيسلاو «فيسلا ةوقب « ةرئاثلا دعاوقلاو لئابقلا

 دق مهمظعم ناك ماوقأ نم « ةمرطضملا تاروثلا هذه هتثب ام نكلو . ةعاطلاو

 ةرارملا نم نيدحوملا سوفن ىف « اهئاول تحت ىوضناو « ىدهملا ةوعدب نمآ
 لحارم نم ؛ مدقت اهف انيأر دقلو . ةديدج ةيومد ةروفب ًاريذن ناك « طخسلاو

 نم ريثك ىف زيمتي عارصلا اذه ناك فيك « نيطبارملاو نيدحوملا نيب عارصلا

 نيموزهملا وحن نوعبتي نودحوم ا ناك فيكو « ةريثملا ةيومدلا هناولأب نطاوملا

 ىهو + ظفحت نود ءامدلا كفسو «لماشلا ليتقتلا ةطخ : مهموصخ نم لّرعلاو

 . هموصخ ةبراحم ىف ترموت نبا ىدهملا راعش انيأر امسح تناك ةطخ

 نأ دعب ىتح ءالايجأ نيدحوملا فت رمتسا ةيومدلا ةعزنلا هذه نأ رهاظلاو
 « نيدحوملا ىخرؤم نم وهو « الثم ىشكارملا نإف « ةليوط ةدع مهلود تدطوت

 )١( ص ةيشوملا للخلا 1311١.

 . ١١4 ص ساطرقلا ضور (؟)

 .ه ه4 ةنس ىف تعقو ابنأ نودلخ نبا فو . ٠١54 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ (*)
 . 388 ص ١ ج ربعلا باتك



 م اللا

 ليم نم « ةيدحوملا شويحلا دامع ,هو « ةدماصملا هيلع لبج ام هباتك ق هونب

 دهم ( عباسلا نرقلا لئاوأ ف ) سوسلا دالب ىف وهو هنأ فيكو « ءامدلا كفس ىلإ

 , ©0بجعلا كلذ نم دبش دق : ةدماصملا

 هبعصو نمؤوملا دبع ةفيلخلا اهتك ةديدج ةيومد ةحفص مامأ فقن نآلاو

 قذيبلا انيلإ مدقي ةحفص ىهو « ةرئاثلا لئابقلا ىلع مهراصتنا بقع : نودحوملا
 . ديحوتلا ةعاطب فا رثعالا ىنعأ «فارتعالا ) هيمسي اهف ةبيهرلا اهليصافت

 دقع « شكارم ىلإ ًارفاظ هدوع بقع + نمؤملا دبع ةفيلخلا نأ كلذو
 اهعزوو « فارتعالاو ظعولاب دئارحلا مل بتكو مهظعوو « اسم نيدحوملل
 هنأ كلذ ىدؤمو . اهذيفنت ىف فيسلا لاعتساب مهرمأو « نيدحوملا خايشأ ىلع

 تائم ىلع ىوتحت « ةمئاق وأ ةديرجن لك « اهئامعزو لئابقلا فلتخم خايشأ ىلإ دهع

 طيلختلا لهأب ٠ قذيبلا مهفصي نموأ « مهئالو ىف كوكشملاو « نيقراملا ءامسأن م
 2 ىتكن نحنو . مهنم نوطبلاو لئابقلا ريهطتو : مهلتق بوجوو « نيدناعملاو

 « لئابقلا ءامسأ « ةرثكلا ليصافتلاو ءامسألا نم قذيبلا انل هدروب ام لقنن نأب

 ١ : ىتآلا هجولا ىلع « اهنم مدعأ نم ددعو

 نم مدعأو : ةئامئامث ةجارجر نم مدعأو « ةثامسحخ ةريمزه ةليبق نم مدعأ

 لهأ نم ةئاّسو « ىلحيإ لهأ نم ةئاتس سوسلا لهأ نم مدعأو « ةئامنامت ةحاح

 « ةكوتشه ىف ةئامئالثو تزجعات ىف ناتئام ةلوزج لهأ نم مدعأو « تسيجنيإ

 نيفلأ ىعقلا ددع غلب ىح مهنوطب ةيقب تحوهو ٠ ةئاغامت ة روكسه نم مدعأو
 7-5 ريسفيت لهأ مهنم مجيوه م « ريظن ةل ةثامسم الدات لهأ نم مدعأو « ةثامسحو

 عضوم ىف فلأ ةوارجو ةجاهنص نم لتقو. : موا مهمئانغ تذخأو « اولتقو
 هوبراص نم لتقو « زازاف ضرأب فالآ ةتس ةتانز نم لتقو ٠ ىرمعلاب ىمسي

 ةسانكم ىف لتقو « ةئامئامت نيواطت ىف ةراغ نم لتقو « ًافلأر شع انثا دوكام ىنبو

 لتقو « ةطاوغرب لهأ نم ةئاّس انسمات ىف لتقو + نينامت ساف ىفو « ناتئام

 < نوسمحخو ناتئام ةجرززحو ةكيزو: نمو « ةثاماامم ةناليه نمو ةثاّيس ةلاكد نم

 دباع ءاعدب ةسالبس لهأ اجنو . ةئاتس ةعرد نمو ء نوسمخو ةئام ةعاحل نمو

 , ؟9ةءاعد هللا تادحنا مهف

 . 1٠١5 ص ىثكارملل بجعملا (1)
 و زرمص ماش. نس كرر نبآ قدهلا نايعأ (9)



 - الالم

 ا ا قدييلا لوقي

 اوقرفتي لو : نيدلا اوماقأو : مهرصنو قحلا ىلع مهناعأو « نيدحوملل دالبلا
 ببس ناك اذهو . طيلختلا نم أهف ناكام هللا لازأو « ايندلا تدهمر . هيف

 .20(م11549) ه4 ةنسى ةيومدلا ثداوحلا هذه خيرات عضي مث ؛ 2م فارتعالا

 هنأ : ءىش لك لبقو الوأ « ىومدلا ثداحلا اذه ىف رظنلا تفلي ال هنإو

 نال ديعدووج خيتيرنأو# «ريدقو نتؤلا بع ل نم .قليلا لاوقأل او

 ةهج نم رعشن اننأ ديب . ضيغب عباطب « ةيدحوملا ةلودلا ديطوت ى هتسايسو

 اذه لالخ « ةديدع ةيومد تافرصت نم همدقت اهو . لمعلا اذه نأ ؛ ىرخأ

 . ظفحن نود نمؤملا دبع ىلإ بسنت نأن كمال « مظعلا ىسايسلاو ىيدلا عارصلا

 الوئسم « ىلعألا مهدئاقو نيدحوملا ةفيلخ هرابتعاب ناك اذإ ن نمؤملا دبع نأ كلذ
 < نمؤوملا دبع نأ ؟هبأ ركذن نأ بجب هنإف « خيراتلا مامأ ةريثملا لامعألا هذه نع

 لك ىف فرصتلا قاطم . رهاظلا هناطلسو « هزكرم عيفر نم مغرلاب نكي
 نطاوملا نم ريثك عضخم نأ ىلع ًامغرم سكعلاب ناك هنأو « هلعفي وأ هلوقي ام

 ديب مهاربإ هوخأ لبق يح هنأ فيك ٠ + اوعي

 نأ نم : ىدهملا باحصأ لحخدتب عئمو ٠ هرمأ ىلع بلغ ؛ نيدحوملا رباكأ ضعب

 اميح « ىرخأ ةرم هرمأ ىلع بلغُتب كلذ دعب هانيأر مث « هلتاق نم هلتقملا صتقي
 نمؤملا دبع ىلإ هب أو « نيفشاتنب مها ربإ ىلع ضبّقو ؛ شك ارم نودحوملا لخد

 ضعب هيلع ض رتعاف « لتقلا نم هرفي ن نأو هنع وفعي نأ دارأو ٠ هنس ةثادحل قرف

 اهلاثمأو ثداوحلا هذه ىنف . هتدارإ نع ًامغر لتقو مهاربإ ذخأو « .خايشألا

 انإو . هتافرصت رئاس ىف ةيرحلا قاطم نكي مل « نمؤملا دبع نأب حوضوب ىلدي ام

 هلويمو نمؤملا دبع قلخ نع ةربعم « فارتعإلا ةحمذم لاثمأ نوكي نأ ىف باترثل
 ةيومدلا تافرصتلانم اهاثمأ ءاروو « اهءارو نوكي نأ دبال هنأ دقتعنو . ةيقيقحلا
 بامصأ م « ةلحرملا كلت ىف اوناك دقو ٠ بحصلاو خايشألا طغض : رشملا
 . باجح ءارو نم ًابلاغو « ةرهاظ ةروصب . انايحأ هنولوازي : يقلل هولا

 ح9 نو

 « ةلاكدو ةطاوغرب ىضارأ ىف « ىربكلا ةروثلا قح نمؤملا دبعل مت نأ دعب

 موقي نأ مزّتعا « مدقتملا وحنلا ىلع نيقراملا لتقو « لئابقلا زييمت هل مت نأ دعبو

 . 1١١ ص ترموت نب ىدهملا رابخأ (1)



 تالا

 حاتتفاب برغملا حاتتفامتيلو «ةمواقملاو ةروثلا نطاوم نم ىبت ام قحسل ةيناثلا هتلوجب

 « ليلقب ةطاوغرب برح بقع « انسماتب ءانثألا كلت ىف ماق دق ناكو . ةيقب رفإ

 + لئابقلا نماه ريغو «ةطاوغرب لهأ نم ريثك هعيابف «ديكر مت نباب ىعدي ديدج رئاث

 ٠ :ًاريخأ مزهنأ ىلإ «ةيلاوتم كراعم ىف مهعم كبتشيو ؛ « نيدحوملا ىدحتي ًانيحشبلو

 . (ه 844 ةنس ) شكارم ىلإ هسأر لمحو ؛ هراصنأ نم ريثك ه عم لتقو « لتقو
 اهلع ًافلختسم « ه ه4ه ةنس شكارم نم هتاوق ىف نمؤملا دبع جرخو

 رصقو ةبصق أشنت نأب رمأر « الس ةئيدم ىلإ راسو « ناي يا رعب

 نبع نم ءاملا دمتسي برس أشني نأبو « الس مامأ رحبل رحبلا ىف دتمملا ناسللا قوف

 ووجهي ار اوم وأ ساو ايوج في
 ةنيدم أشنم كلذ ناكف ء ىنكسلاو ريمعتلا ىف سانلل ةفيلخلا 1 « ضايرلاو
 . ةيزاغلا ةيدحوملا شويحلا عمجتل ازكرم نيحلا كلذ نم تدغ ىتل « حتفلا طابر

 نم ةديدع دوفو هيلع تدفو « كلذ لالخ ىو . يأ ةخ الب فلا ثب

 مهلبقتساف « ةداقلاو ءامعزلاو ةاضقلاو ءاهقفلا نم ةئاوسحخ ءاهز تغلب ب سلدنألا

 « ةيطع نب رفعج وبأ ريزولا بتاكلاو « صفح وبأ ريزولاو مههاربإ وبأ ريزولا
 ةلباقل اودخأ مث ٠ لزم رتخ ااولزتأو مهتدافو تمركأف . نيدحوملا خايشأو

 مدقت نم لوأ ناكو « ه 447 ةنس مرح رهش ةرغ ىف هيلع مهوحخد ناكو « ةفيلخلا

 هيناعت ام « ةفيلخلل جاحلا نبأ مساقلا وبأ اهضاق حرشف « ةبطرق دفو هيدي نبي

  ةغيلب ةبطخم دحلا نب ركب وبأ بتاكلا هالتو « مهطغضو ىراصنلاد يدب" نم «ةبطرق

 مه لزجأو « هفطعب عيمجلاا ةفيلخلا لمشف « ةئتهتلاو مالسلا ىف + دوفولا تبقاعت مث

 نأ بيزالو ,©2هدالب ىلإ فارصنالاب مهرمأ مث « هتناكم ردق ىلع لك تالصلا

 ططخ ىف هرثأ هل ناك « وحنلا اذه ىلع برغملا ىلع ةيسلدنألا دوفولا بقاعت

 وئش مظنتو «٠ سلدنألا حاتتفا وحن « ةلبقتسملا نمؤملا دبع

 وهو« ةرومعملا ىلإ راسو « ه 545 ةنس لئاوأ ىف الس نمؤملا دبع رداغو
 ىلع هتلمح دق « اهرظخ اهل ةديدع ثعاوب ةمث تناكو . ةيقيرفإو ةياجم حاتتفا مزتعي

 ثداحلا اذه ىلع قذيبلا رمبو « ( ١؟؟ ص ) ساطرقلا ضرر بحاص ةيأور ىه هذه )١(
 ء م هوم ةنس هخيرات عضي هنكلو « ( 7 ص ) نيتلودلا خيرات ىف ىثكرزلا هيلإ نيعروإ , ةتسبملاب
 « ىفوكرلا جاحلا تنب ةصفح ةريبشلا ةيسلدنألا ةرعاشلا « ىملدنألا دفولا نمض ناك هنإ انل لوقيو
 ., ةئاكر ةيرق عاطقإ اهحنم هنأو « هب بجعأ « ًارعش ةفيلخلا تدشنأ اهلاو



 تاز عب

 ةلاطتساو « اهئارمأ فالتخاو ةيقيرفإ ىف رومألا بارطضا اهنم «رارقلا اذه ذاختا

 مهأو ٠ ناوربقلا ةئيدم اورصاح مهنأ ىتح 6 اهضارأ ىف مهنيعو ؛ الع برعلا

 مهحاتتفاو : ةيقيرفإلا روغثلا ىلع نيلقصلا جنرفلا ءادتعا نمث دحام هلك كلذ نم

 سلبارط نم ىبرفإلا ئطاشلا ىلع مهم رطيسو © (ه 8847 ةنس ) ةيدهملا ةنيدمل

 .©0ةيقيرفإ حاتفال هتطخخ عضي نأ ىلع نمؤؤملا دبع لمح كلذ لك . سنوت هايم ىتح

 ىلإ زاونملا دصقب ًارهاظتم ةئبس ىلإ راس لب : اوت هاجنالا كلذ ىف رسي مل هنأ ديب

 « اهداوقو اهءاهقفو سلدنألا هوجو ىعدتسا كلانهو . داهحلا مسرب سلدنألا

 رداغو « مهفرص مث هتايصوت مهلع ىلأو « مهلئاسىف مهثدحف « هيلإ ًاودفوف

 ريغ ىرخأ ًاقيرط كلس هنكلو + شكارم قيرط لإ رهاظلا ىف آهجتم ةتبس
 برغملا ىف « ةكولسملا قرطلا ىف رفسلا عن تقولا سفن ىف رمأو « ةقورطم

 مث . ساف ىلإ ناسملت نمو ساف ىلإ ةسانكم نمو « ةسانكم ىلإ الس نم « طسوألا

 ىلوتساو « ةياجم بوص ًاعرسم راسو « هتهجو ءافخإ ىف ًاغلابم « قرشلا وحن هجتا
 رففف « ( دعب اهف رئازحلا ةنيدم تراص ىلا ىهو ) ةنغزم ىبب رئازج ىلع هقيرط ىف
 « ىجاهنصلا هللاب زيزعلا نب ىبحم هابأ بنو « ةياجم ىلإ ىح نب مئاقلا اهلماع اهنم
 ىلع نب نسحلا « تقولا سفن ىف رئازحلاب ناكو . نيدحوملا مدقع « دامح ىنب ليلس
 نويلقصلا جنرفلا ناكو « ةياجم بحاص مع نباو « ةيدهملا بحاص ىجابنصلا

 0 م يقم ويد بح ىلع اولوتسا دق

 + نودحوملا اهلخد الف « ًائيس الزم رئازحلاب هلزنأف « ىبح همع نبا ىلإ ًائجتلم اهنم

 . هتياعرب الظتسم هبحصو « هعيابف نمؤوملا دبع ىلإ رداب
 ددرتي فوس ىلا ىهو « هذه ةياجب ةنيدم نع ةملك انه ركذن نأ انب ردجمو

 ناكو . ةريثك ةيعرات تابشائمو .نطاوم قا + ؟دعاصق نآلا دنم, اهركذ
 ا تا ةيقيرفإ ءارمأ ىريز ىنب نيب ؛ قاقشلا نم ثدح امل ةجيتن اهاراشنإ
 رصانلا همع نبا نيبو « ةيقيرفإ ريمأ سيداب نب زعملا نب ممت نيب فالخ ماق
 « ةياجن عضوم ىلع مهضعب هلدو« هباحصأ ىف ج رخو « رصانلا هقرافق ء سانلع نبا
 ئذلا ىسرملاو « ةعنملا نم هايازم هل نيبو ع رب ربلل ةليلق لزانم هب ناك دقو

 طاطتخاب رمأف « ةراجنلا جيورتو ء نفسلا وسرل اماه ارعرم ودغي نأ نكم

 ةنس دودح ىف كلذ ناكو « قهاش لبج ةيامح ىف وهو « عقوملا اذه ةنيدم

 )١( ص 5 ج نودلخ نبا 3786.
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 لغوتل ةجيتن ءاج ةياجم ءانب نأ ىرخأ ةياور ىو . 20(م50١1 ) ه ؛ها/
 مظعمو « ناوربقلا بيرختب اوماق امل مهنأو « اهف مهثيعو ةيقيرفإ ىف برعلا
 روصنملا همع نبا هترصنل جرخو « ناوربقلا بحاص مهنم رف « ةيقيرفإ ندم
 برعلا نكلو « ةعلقلاب هتدعاق ىلإ رفف « ةديدش ةعزه برعلا همزهف « دامح نب

 هقحلبال ةديدجةلحم هسفنل هيف طتخم عضوم نع ثحبف « هودراطو « هرثأ ىف اودج
 اهطتخاف « ًاعدق ىسرم ناكو«ةياجم عقوم ىلع هباحصأ ضعب هلدف « برعلا رش اهف

 تراس نيحلا كلذ نمو . ؟2هكلم راد اهذختاو « همكح زكرم اهلإ لقنو « هيف

 ' .٠ ةيقيرفإلا روغنلا رهزأو ىنغأ نم تدغو « مدقتلا قيرط ىف ةياجي
 « طسوألا برغملا روغث نم اهلي امو «ةعلقلاو ةياجم باعصأ ءالئه دامحونب ناكو

 ةيقيرفإ كولم دانم نب ىريز ىب نم عرف مه « رئازحلاو ةنيطنسقو ةنوب
 ىلإ نويمطافلا ديبع ونب اهرداغ ذم مهتدايس اهلع اوطسب نيذلا « نييجاهنصلا

 ناطلسب ةيادبلا ىف نولظتسي اوناكو ٠ ىرجملا عبارلا نرقلا رخاوأ ىف « رصم
 لئاوأ ىفو . ةيقيرفإب مهكلم محضو « مهالقتسا اونلعأ مث « ةيمطافلا ةفالحلا

 روصنملا نب سيداب هيخأ نبا ىلع ىريز نب فسوي نب دامح جرخ سماحلا نرقلا
 ناكو « طسوألا برغملاو بازلا ىنعأ « ةيبرغلا قطانملاب لقتساو « فسوي نبا
 . دامح ىب ةكلم تفرع ةديدج ةرامإ اهب سسأو « هيخأ نبا لبق نم اهلع ًايلاو

 مه زكرم ناكو : كلملا ىف هدعب نم هونب بقاعت ء ه 414 ةنس ىف دامح ىنوت املو
 مهلود 'ىشنم اهطتخا « ةناصحلاو ةعانملا ةياغ ىف ةلحم ىهو « ةعلقلاب ةيادبلا ىف

 تناك دقو « ريشأ ةدلب نم ةبرقم ىلع ةياحب ىونج عقت « ةنيصح ةعقب ىف دامح
 اهرزغأو « ًاقلخ اهرثكأو ةقطنملا كلت ىف دالبلا ريكأ نم ىسيردإلا .لوقل ًاقفو

 « ًابصخو هكاوف اهمعأو « نكاسمو ًاروصق اهنسحأو « الاومأ اهعسوأو « ًاريخ
 عيمجم اهروس رادتسا دقو « ءاقترالا بعص ؛ ولعلا ىناس لبج دنس ىف ىهو

 « ىرخأ ةهجأ نم « اهفصو ىف توقاي انل لوقيو . تسبرقات ىمسيو « لبحلا
 .©0, عانتمالاونصحتلل دامحاهطتخا امنإ ءنسح ءاور الو رظنم ةعلقلا هذهسيلو »

 . ةياجي ةملك تحت نادلبلا ميس ىفتوقاي )١(
 ةيردنكسإلا ) لولغز دعس روتكدلا ةيانعب روشنملا راصمألا بئاجع ىف راصبتمالا (؟)

 .199١و ١518 ص( 15068

 توقاي عجارو « م١ص سلدنألاو رصمو نادولا ضرأو برغملا فصو ىف ىميردإلا ()
 . «داجح ةملق و ةملك تحت نادلبلا مجعم ىف
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 نب سانلع نب رصانلا اهأشنأو اهطتخا ذنم ةياجم ىلإ كلذ دعب « دام ونب لقتنا مث
 « دامح ىب ةكلمم تناكو . مهكلم ةدعاق اهولعجو « ه ؛هال ةنس ىف كلذو دامح

 ىبحب اهكلم ناكو « ككفتو بارطضا ةلاح ىن ةياجن ىلع نودحوملا فحز اهيح
 دمحموبأ دئاقلا هريزو ناكو . ديصلاو وهللا قشعي ًافيعض ًاربمأ هللاب زيزعلا نبا
 ةياجب ىلإ نودحوملا لصو الف « قيقحلا اهكاح وه نودنح نب ىلع نب نوميم
 باوبأ هل حتفو « نمؤملا دبعب ًارس نودمح نبا لضتاو . راصحلا اهوح اوبرض
 ىف . ةياورلا هذه ديوي ام ةيدحوملا قئاثولا ىفو .©20نودحوملا اهلخدف « ةنيدملا

 ىلإ مهوعدي ةنيطنسق ىلاهأ ىلإ ةياجي حتف دعب نمؤملا دبع اههجو ىتلا « ةلاسرلا
 بقع هنأو «نيدحوملا عم رسلا ىف ًاعلاض ناكن ودمح نبا دئاقلا نأب ديفي ام «ديحوتلا

 نب ىلع نب دمحم هللا دبعوبأ هيقفلا هوخأو وه مهمدخو « مهلإ مضنا ةياجب حتف
 ى جرخ سكعلاب نودمح نبا نإ لوقت ىرخأ ةياور كانه نأ ديب . ”نودمح

 عم اهرهاظ ىف كبتشاو ٠ سراف فلأ نيرشعلا ىلع ديزت ىهو « ةياجم تاوق

 تفحزو .©9اهرثأ ىلع ةنيدملا نودحوملا لخدو « اهيف مزه ةكرعم ىف نيدحوملا
 ةعلقلا ىلع « نمؤملا دبع ةفيلخلا دلو هللا دبع ةدايقب ةيدحوم ةوق تقولا سفن ىف

 لقعم تناكو « برغملا عالق عنمأو مظعأ نم تناك دقو - ةريبشلا دامح ىب ةعلق-

 فولأ ةدع اب تلتقو « اهيلع تلوتساف ؛ لوألا مهكلم دهمو « مظعألا داج ىب

 هللاب زيزعلا نب ىبحي امحاص اهنع رف ةياجم نودحوملا لخد املو . نييجاهنصلا نم
 . جنرفلا ةباجي الظتسا ثيح ةيلقص ىلإ هللا دبعو ثراحلا هاوخأ رفو « ةئوب ىلإ

 كلانهو « هتبارقو ٍلهأ عم اهل عنتماف « ةنيطنسق ىلإ ةنوب نم ىبحب راس مث

 ةجاهلص خويشو هاخأ لسرأ « ًاعرذ راصحلاب قاض الف « نودحوملا هرصاح

 نوباطيو ملستلا ىلإ هناعذإو « هعوضخ نونلعي نمملا دبع ىلإ « ةنيطنسقو
 راس ةياجم نمؤملا دبع رداغ املو . هوبلط ام ىلإ نمؤملا دبع مهماجأف نامألا

 ىف ةفيلحلا فنك ىف شاع كلانهو « شكارم ىلإ هدلوو هلهأ ى ىبح هعم

 ءاليتسا ناكو . مهيب ضرقنا ىتح شكارمب اوثبلو « قزرلا نم ةعسو ةزع

 )١( ص ساطرقلا ضور 1١١56 .

 (1441 ةنس طابرلا ) لاسنفورب ىثيل ذاتسألا ةيانعب روشنملا « ةيدحوم لئاسر عجاد (؟)
 . ٠# ض ةعباسلا ةلامرلا

 .هك صال ج ريثألا نبا (ع)
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 .©70(م 1188 ةنس رياني ) ه 051 ةنس ةدعقلا ىذ ربش ىف ةياجن ىلع نيدحوملا

 اهراز ىذلا « ىسيردإلا انل اهفصي امسح « تقولا كلذ ىف ةياجب تناكو

 نفسلاب ةرماع اهئانيمو  طسوألا برغملا ةدعاق « اماع نيرشع وحنب كلذ لبق
 « ريسايم راجت اهلهأو « ًارحيو ارب الإ قفدتت عئاضبلاو « ةرداصلاو ةدراولا
 عم تالماعم اهلهألو « دالبلا نم رشكب سيل ام عانصلاو تاعانصلا نم امو

 دودشلا لحن ابو « قرشملا راجتو ٠ ءارحصلا راجتو « ىصقألا برغملا راجت
 نادجوي ريعشلاو ةطنحلاو « عرازمو داوب اهو ؛ ةريفولا لاومألاب عئاضبلا عابتو

 بكارملاو ليطاسألا ءاشنإل ةعانص راد ابمو « هكاوفلا رئاس كلذكو « ةرثكب ا

 تفزلاو « اهيدوأو اهابج ىف دوجوملا ريثكلا بشحلا اهدمب « ةيبرحلا نفسلاو
 © بيطلا ديدحلا ندعم اضيأ امو  اهملاقأ ىف دوجوملا نارطقلاو ةدوحلا غلابلا

 اهتتاصح نع الضف هلك اذهو . ةيقيرفإ دالب ىلإ تالصاوملل ماه زكرم ىهو
 . ©©9رحبلا وأ رلا ةيحان نم ءاوس « ةيعيبطلا

 لتحت « اهريغو حايرو ةبغزو جبثأ نوطب نم برعلا نم عومج تناكو
 .مهياحتسحنو « دامح ىنب لظ ىف شيعتو « ةياجم ىبونج ةعقاولا « ةعساشلا ةقطنملا

 دقف نم مهددبس ام برعلا كئلوأ رعش « دامح ىبب ةكلمم ىلع نودحوملا ىلوتسا الف

 ىلع نوربغي اوذخأو « نيدحوملا ةمواقمل اودشتحاف « مهقازرأو مهناطوأ

 قطانملا هذه رهطي نأ نمملا دبع مزتعاف « مهتالحم نوجعزيو « مهتارخؤم

 ةدايقب ىلوألا « نيتلح مهاتقل زهجو « فيطس ىلإ هتاوق ىف راسو « مهئيع نم
 « زعملا نب نسالصي ةدايقب ةيناثلاو « نيدوناو نب هللا دبع هتنبا جوزو هربص

 ةفيلخلا رهص هليمز ىلع نسالصي هيف ىدعت « فالخ نيدئاقلا نبب راث نكلو
 اوحاهو ةصرفلا هذه برعلا زبتناف . برعلا ةهجاوم ىف هدحو هكرت مث . هناهأو

 نمؤملا دبع طاشتساف . هولتق مث هورسأو هومزهو نيدوناو نب هللا دبع تاوق
 ةأطو ةدشب برعلا رعش الف . برعلا ةلتاقمل نيدحوملا ةفاك دشحو « ايضغ كلذل

 نمؤملادبع ددشو ءديحوتلا ىلإ مهئامعز ضعب نعذأو « مهتملك تقرتفا « نيدحوملا

 )١( ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ ١١7 ص ةيشوملا للخلاو « 14و ١١7 و١١ «
 ص بجعملاو « 14و 8١ص ساطرقلا ضورو ١١18 و . 11١4لئاسر نم ةنماثلا ةلاسرلا عجارو

 ص سنوتو ةيقيرفإ رابخأ ىف سنوملا كلذكو « ؟هو 74 ص ةيدحوم 1١١ .

 95١. و٠5 ص سلدنألاو رصمو نداوسلا ضرأو برغملا فصو ى ىيردإلا (؟١)
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 «ةليلو اموي تماد « ةديدش ةكرعم نيقيرفلا نيب تبشنو « مهنم ىبت نم لاتق ىف

 . مج ددع مهنم رسأو لتقو « مهعومج تقزمو ؛ةعزه رش اهيا ىف برعلا مزهو
 مهمئانغىلع نودحوملا ىلوتساو .رماع نب لاله مهئامعز عملأ ىلتقلا ةمدقم ىف ناكو
 ةعبرأوأ مايأ ةثالث ىدم مهودراط مث ةلئاه ةربفو تناكو « باودلاو داتعلا نم

 ةمسادلا ةعقوملا هذه تثدحو . ملولف ملعم ىلع اوضق ىتح « هاضنألا فلتع ىف

 لوب كيرف رحلوا عيبر رهش ىف

 ةجاهلص نم ةريفغ دوشح تعمتجا ذإ- « اجب ىف نمؤملا دبع ناك اميبو

 عومج كلذك اهلإ تمضناو « ىودلاز ىبب نم ةبصق وبأ ىعدي معز اهدوقي
 « نيدحوملا لاتقل عومجلا هذه تراسو « امهريغو ةتاولو ةماتك نم ةريثك

 « نيس باعصأ نم وهو « فلخم ديعسىنأ ةدايقب ةيوق ةلم مهدرل نمؤملا دبع ثعبف

 لتقو « اهؤافلحو ةجاهنص تمزهماف « ةياجن قرش لبح ا ضرع ىف اوقتلاف

 ةعفادع ماق ىذلا نإ قذيبلا انل لوقيو .©9 مئراسنو مهمالسأ تذخأو « مهمظعم

 0 همشحو هدنج نم ةلق ىف ف ناك دلو هسفن نماوملا دبع وه ةجاهنص

 وم ذنم فيسلا قشنمب مل هنأ عم « ملاتق ىف ة كرتشاو « هسفنب مهدربل جرخ

 , © ه74 ماع ةريحبلا

 دمحم ابأ هدلو اهتيالول بدنو « اهنوئش ظن نأ دعب « ةياجن نمؤملا دبع رداغو

 « ساف ىلإ راس مث « ناسملت ىلإ الوأ « رفاظلا هشيج ىف راسو « هللا دبع

 ىلإ الس رداغ مث . دالبلا هذه ىلع ىبسلاو مئانغلا عزوو ءالس ىلإ مث « ةسانكمو
 -قذيبل مهفصي اهسح مهنيطالس وأ - برعلا ءامعز نم ةدع هبكر ىو « شكارم

 لاومألاب مهدوز « شكارم ىلإ اولصو املو . ةكرحلا كلت ف اوعضخ نيذلا
 . مهدالب ىلإ مهفرصو « مههدالوأو مهءاسن مهلإ درو
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 تداكو « هتييغ ىف تريد ةرماؤم راث آهجاويل شكارم ىلإ نمؤوملا دبع لصو
 . اهدهم ىف دمت مل وأ « هتموكح حرص عدصت نأ

 ةعساتلا ةلاسرلا ىف ؛ ةيدحوم لئاسرو « ير تورس هيل هولا ىإخأت ( 99: ٠

 ىو جالا رى

 )١( ص ااا ج ريثألا نبا 560.

 )( ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ 118 .
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 + ىسيغ ىسوم وبأ + ترموت نبا ىدهملا اوخأ ةرماؤملا هذه الطب ناكو

 « هئارت ءانتجاو ىدهملا ةفالخم نماوملا دبع رفظ ذم اناكو « زيزعلا دبع دمحم وبأو

 « ةغره لهأ نم ريثك امهرهاظيو ٠ بغشلاو بارطضالا ثبل صرفلا نابقري
 هل ناوخألا هرمضي ام ىلع هفوقو نم مغرلاب نمْؤملا دبع ناكو « ىدهملا ةليبق
 ىضغي « ءوسلا لهأ ةطلاخمو « فارحتالا نم هيلإ احنج امو « ديكلاو ضغبلا نم

 ةقيثولا امهببارقو ىدهملاىركذب ارب « ةقفنلاو تالصلا امل لزجيو « امهكولس نع
 « ةيقيرفإ حاتتفال هتازغ ىلإ ىدهملا راس الف . امهلا حصنلا ءادسإب ىتكيو « هل

 ناوقي اناكو « دوشنملا بالقنإلا ريبدتلا تحنس دق ةصرفلا نأب ناوخألا رعش

 « شك ارم ىلإ ساف نم امهح ىف اراسف . نيمقانلا نم رفن |ملوح فتايو « سافب
 اهالخلتق « ةنتف ةنيدملاب تمرطضاو « عومجلا ضعب كيرحت اعاطتسا كلانهو

 ريطتسي داكو « عماجلا ىلإ رجفلا ف هجورخ نيح نيجارْفت نب رمع ةنيدملا ىلاو
 ثعبف ؛(ه4ه ةئس رخاوأ ) الس ىف وهو ثدح امب نمؤملا دبع ملعو . اهررش

 « نيموي دعب شكارم ىلإ لصوف « رمألا كردتسيل لجع ىلع ةيطع نبا ريزولا
 زيزعلا دبعو ىسيع اهميعز ىلع ضبقي نأو « ةنتفلا دمحم نأ لاحلا ىف عاطتساو

 هنكلو «لئمنيت لهأو ةغره نم نفلاغلا لعقي رمأ « ةفيلحلا نإ قذيبلا انل لوقيو

 فارشإ تحن كانه القتعا ثيح ساف ىلإ امهعبو ىدهملا ىوخأ ةايح ىلع ىبأ
 نمض ابلصو التق امهنإ انل لوقي برغملا نايبلا بحاص نكلو . 22ىنايحلا اهلاو
 لتقو « نيغابدلا باب برق ىسيع لتقف « جراوخلا نم اوبلصو اولتق نم

 ىمترلا ةفيلخلا باطخ درو ام ةياورلا هذه دينويو . ©9تاغأ بابب زيزعلا دبع

 مام ةمادلا لكي + .نيتلاغا عرصم ىلإ ةرم ريغ ةراشإلا نم ثداحلا نع

 , ©9ةنيدملا جراخ

 ضب « ةلماش ريهطت ةكرح ماق ىبح شكارم ىلإ لضي نماملا دبع داكامو
 رئاس نم « ةياورلا مهفصت اهسح « طيلختلا لهأو جاوخلا نم ريثك ىلع اهلالخ

 نودحوملا ىلوتي نأب هرمأ ةفيلخلا ردصأ مث . نجسلا مالظ ىلإ اوقلأو « لئابقلا

 نودحوملا لثتماف. مهسفنأب مهليبق نم نيقراملا لتق « ةليبق لك نم « نوصلخما

 )١( ص ترموت نبا ىدهملا رابغأ 115 .
 . 858 ص ثلاثلا مسقلا « برغملا نايبلا (؟)
 .(456و 48و 88 ص ) ةيدحوم لئاسر نم ةرشع ةيداحلا ةلاسرلا ()



 ل مقالا

 ةفيلخلا ناكو « اهليبق اهنليبق ءانبأ ىلع ةعامح لك ؛ مهمديأب زاهجإلا اواوتو « هب اورمأ
 ءرجحلا رصق « هرصق لعأ ىف مئاقأ جرب أ سلجم « ةديدحلا ةعذلل هذه ءانأ

 اذه ىف نيدحوملل تقرطف » كلذ ىلع ًاقلعم خرؤملا لوقيو . هسفنب ذيفنتلا دهشيل
 نيرداغلا نم رهظ ام حيبق نم ةشهدو « لجولاو لجحلا نم ةشحو تقولا
 نييغار مهتفيلخ ىلع اومارتف ؛ لبحلاو لهسلا ىف « دهعلا ثوكن نم ؛ نيروكذملا
 « اولمأ اممهنملبقف « «رفظلاو صولحلا نم هودوعت ام بلجو «ردكلا ةلازإو وفعلا ف

 فلتخم ىلإ « ةبسانملا هذب- ةفيلحلا ثعبو . « اولأس امم هتداع ىلع مهلع فطعتو

 ايف لصفي « انايبو ةغالب ضيفت « ةيطع نبا ريزولا ءاشنإ نم ةلاسر « نادلبلا
 , ؟9هريرتل راذعألا سمتليو هفقوم حضويو « ثدح ام

 « نسالصي دئاقلا عرصم ةيومدلا ةكرحلا هذه ىف ةزرابلا ثداوحلا ن :م ناكو

 ءامعز نمىرخأ ةياور ىف ىمسي امسح نكيلصي وأ نسالصي ناكو . ىغرم ا زعملا نبا
 مدقت ايف انيأر دقو .©9ىدهملا ءابرقأ نم ىنعأ « رادلا لهأ نمو « ةغره ةليق
 ىف هكرتو « ةفيلخلا رهص نيدوناو نب هللا دبع دئاقلا هليم : عم فلتخا فيك
 ناكو . هعرصمو هتم زه ىف ًاببس كلذ ناك فيكو « برعلا هدحو هجاويل هتاوق
 هنإف « ىرخأ ةهج نمو . هفرصت ءوس ىلع نسالصي ةبقاعم ىلإ قوتي نمؤملا دبع
 ىوخأ ةكرحل ًاديئومو « نمؤملا دبع موصخ عم ًاعلاض ناك نسالصي نأ ودبي
 لسرأف « ةتبس ىف نسالصي ناك « شكارم ىلإ نموملا دبع داع |اف . ىدهملا
 « هلاسرإو نسالصي ىلع ضبقلل ةليح ربدي نأب ناملس نب هللا دبع اهلاو ىلإ ةفيلحلا
 الف « ةتيس هايم ىف « نفسلا ىدحإ ىف ةيرح ةهزن ىلإ نسالصي هللا دبع اعدف
 مادعإب هرمأف « مت م نمؤلا دبع أبتو « ديدحلب هلبكو هيلع ضقنا ؛ نحنلا ظيسوت
 قو ©© هب. رمأ ام هللا دبع ماقف « بنذلاب هيلع داهشإلا دعب هبلصو نسالصي
 هنأو شك ارم ىلإ الوبكم نسالصي لسرأ هللا دبع نأ « ساطرقلا ضور ةياور
 , 2©©ةفيلحلا رمأل ًاذيفنت اهماي ىلع بلصو اهم مدعأ

 ةلوزج ةليبق تدتراو « سوسلا ضرأب تقولا سفن ىف ةروثلا تمرطضاو

 )١ ( مهو 2م ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا .

 )١( ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ 04 .

 . 015و118 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ (؟)
 . 1956 ص ساطرقلا ضود (4)
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 معز عم مهلإ دفوف «٠ ىوارحصلا ركب ىنأ نب ىحب ىلإ اوئعبو « ةعاطلا نع

 ةليبق كلذك تدتراو « ةنوكر م نب جاحلا ىعدي نيدحوملا موصخ نم رحخآ

 ىلإ اوراسو :؛ زغبي تيإ ةليبق تدترا مث « لاجرمآ نب دمحم اهتروث معزتو ةطمل

 « ىاتنهلا ءاوح نب ريز اماو « ىدحوملا اهلك اح اولتقو « اهومحتقاو تروجازات
 دامخإل ةيوق ةلمح ى صفح ابأ خيشلا ريسو « ثداوحلا هذهل نمؤملا دبع مهاف

 ؛ ىوارحصلا ناك ثيح ىلإ اورفف « زغيب ىنب لتاقو « سوسلا ىلإ جرخف « ةروثلا

 مسق « نيمسق ىلإ مهمسقو « تيجزواو ىنب مزه ثيح « ناوريس ىلإ راس مث
 رمأ ثيح شكارم ىلإ داع مث « ةناتنه ىلإ همض مسقو للمنيت لهأ ىلإ همض
 ةعبرأو + صفح ىنأ ةدايقب تاوقلا هذه تجرخو « ةديدج تاوق دشحم ةفيلخلا

 + ىكنو نب ركب ىنأ نب هللا دبعو « رانسو مه « نيدحوملا ةداقلا رباكأ نم نيرخآ

 ةقطنم ىلإ امم ةوق لك تراسو « نوميم نب رمعو « ةمطاف نب هللا دبعو
 راكوهآو تريرساتو « ةكوتشهو « ةطمل لئابق تمحوهو « ةرتاثلا قطانملا نم
 « ديحوتلا ىلإ اهضعب نعذأو « ًاعيح تمزهو « ةرئاثلا لئابقلا نم اهريغو

 + مئانغلا كلت نم ةفيلخلا بيصن غلبو « شكارم ىلإ اهبسو اهمئانغ تذخأو
 ه ه49 ةنس لئاوأ ىف حجري اهف « ثداوحلا هذه تعقوو « «02ةقان ةئامئامث

 . (مالهو ةنس)
 نمؤملا دبع رداغ : وحنلا اذه ىلع ةدترملاو ةرئاثلا لئابقلا عاضخإ مت املو

 ةريثك الاومأ اهلهأف قرفو « ىدهملا ريق راز كانهو « لّدمنيت ىلإ شكارم
 , ؟9اهططخ عيسوتو « اهدجسم ءانبب رمأو

 )١( ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ 1١9 .
 ص ساطرقلا ضور (؟) 155.


