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 ةيقيرفإ نع جنرفلا ءالجإو
 نسحلا رارف . ةيدهملاو سلبارط ىلع مهؤاليتسا . ةيقيرفإ روغثل نيينامرونلا جئرفلا تاوزغ

 ءاجتتلا . سقافصو ةسوس ىلع جنرفلا ءاليتسا . ىريز ىبب ةكلمم ءابتنا . هلآو ةيدهملا ريمأ ىجاهضلا

 جنرفلا ءاليتسا . جئرفلا ةماهم نع ةياجبل هوزغ نيح نمؤملا دبع ماجحإ . نمؤملا دبع ىلإ نسحلا
 ةيرج ةريزج ىف ةروثلا . جنرفلا ده ةيقيرفإ ىف ةروثلا ةيادب . فامرونلا راجر كلما ةافو . ةئوب ىلع
 ةثاغتسا . ةليوزو ةيدهملا ىف ةروثلا لشف . ةنوبل نيدحوملا عازتنا . سباقو سلبارطو سقافصو

 .. حتفلا طابر ىلإ هتاوق ىف نمؤملا دبع ريسم . جفرفلا دض داهجلل هبهأت . نمؤملا دبعب ةيقيرفإ لهأ
 ىف لوطسألا ريسم . ىجاهنصلا نسحلا هعمو ةيقيرفإ ىلإن مؤملا دبع ريسم . اهمخضتو دوشحلا لماكت
 نمؤملا دبع . امل حونمملا نامألا طورش . سنوت ىلع نمؤملا دبع ءاليتسا . ةيقيرفإ ءىطاش ىلإ رحبلا
 نيدحوملا حاتتفا . ةعاطلا ىف ةموفن لابجو سلبارطو سقافص لوخد . اهرصاحي مث ةيدهملا مجامي

 رين نم ةيقيرفإ ريرحت مامتإ . نامألاب ةيدهملا لست . جنرفلاو نيدحوملا نيب ةيرحب ةكرعم . سباقل
 . رصم ىلإ مهحوزن . ةقرافألا برعلا كنل وأ لصأ . برعلا نيبو نمؤملا دبع نيب تاشوانملا . جنرفلا

 مل سيداب نب زعملا ةلاتسا ةلواحم . هب مهوزنو برغلا ىكإ مهروبع . ةيقيرفإ ىلإ مهحوزن ةصق
 برعلا راصح . ناوريقلا ىلإ هرارفو زعملا ةميزه . ربربلا نيبو مهنيب برحلا . هيضارأب مهيعو

 لبسلا مهمطق . ةيدهملا ىف مهوزن . اهبهاو سنوتل مهيرخت . اهل مهيرختو اهايإ ملوخد . ناوريقلل
 رصنع ىلإ مهوحت . بازلا دالبو سباقو سلبارط ىلع مهترطيس . ةيقيرفإ ىف باهرإلا مكحل مهطسبو
 مهفئاوط دشح ىف نمؤملا دبع ريكفت . اهل نمؤملا دبع ذاقتنساو « سباق ىلع مهؤادتعا . ضيفب رطخ
 مهميررح دري نمؤملا دبع . مهب مهكتفو مل نيدحوملا ةرصاحم . مهردغو لوبتلاب مهرهاظت . هركسع ىف

 . سلدنألا ىلإ نمؤملا دبع روبع . هتالصب مهليمتسيو

 ةنس رخاوأ ىف ٠ برغلا نم ©0ةيقيرفإ لقعم ةياجم نودحوملا حتتفا امل
 هدض تريد ىلا تارماؤملاو تاروثلا رئاس ىلع نمؤملا دبع ىضقو عه ه1

 فورظلات ناك «ىدهملا ريق رازو «لّلمنيت ىلإ كلذ رثأ ىلع دصقو « ه644 ةنس
 تروطت دق « ةيقيرفإ ىف ثداوحلا تناكو . قيرفإلاحتفلا نم ةديدج ةلحرمل أيهنت
 نيينامرونلا جنرفلا ناودع لحفتساو « ائيس اروطت ةريخألا ماوعألا هذه لالخ
 جنرفلا ناكو . ةرواحملا ئطاوشلاو « ةيسنوتلا روغثلا ىلع « ةيلقص بادصأ

 ) )1١سنوت ةقطنم » انه ةيقيرفإب دصقي 0 .
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 ةنس ذنم سباق جيلخ لخدم ى ةعقاولا ةبرج ةريزج ىلع اولوتسا دق نامرونلا

 اولواح مث « ةفينع ةمواقم اهلهأ مهمواق نأ دعب « (ما١ه) ه9

 «ىوق لوطسأب هومحاهف . ( م1147 ) ههالال ةنس ىف سلبا رط رغث ىلع ءاليتسالا

 ةعبات ذثتقو سلبارط تناكو « ةحداف ةراسخب نوملسملا هلهأ مهدرو اولشف مهنكلو

 نب نسحلا ريمألا اهكلم ةعاطلاب نيدت نكت مل اهنكلو « ( سنوت ) ةيقيرفإ ةكلممل

 سلبارط ىلإ زهجف « ةيلقص كلم ( رجور ) راج" داع مث .ىجاهنصلا حبنب ىلع
 (م45١1-ه8141 ) ابملع ءاليتسالا ةرملا هذه جنرفلا عاطتساو « ًامخض الوطسأ

 هفسوي نلعأ (ه 5417 ) ىلاتلا ماعلا فو . حورطم ىبب نم الجر اهلع اولوو
 « هلاتقل اشيج نسحلا ريمألا ثعبف « جنرفلل هتعاط اهلع بلغتلا سباق بحاص

 رفو « لتقو بذعو رسأف © فسويب دلبلا لهأ راثو « اهرصاحو سباق لزانف

 ةدوقعم ةندحلا تناكو .ىناثلا راجر اهكلمب اوثاغتساو « ةيلقص ىلإ هدالوأو هتوخإ

 هف برغملاو ةيقيرفإ هيناعت ام مع راجر نكلو « نيتنس ةدمل نسحلا نيبو راجر نيب
 ةحناسلا ةصرفلا هذه هتوفت نأ دري ملو « طحقلاو ءالغلا ةدشلا نم ء ةرتفلا هذه

 الوطسأ ةيقيرفإ هايم ىلإ ريسف . اهنم هعازتنا نكمب ام عا عازتناو « ةيقيرفإ ةداهمل

 2 تاوقألاو حالسلاو لاجرلاب ةنوحشم ةنيفس نيسخو ىتئام هماوق امك

 <« ةيلقص كلم ةمدخم هقاحتلا لبق ناكو « ىكاطنألا .ىجررج رحبلا ريمأ ةدايقب

 . "”ىطاوشلا هذه ارق رسأب هملع ناك مث نمو « ىنالسإلا ةيقيرفإ لوطسأل ًاريمأ

 « ةيلقص نبب ةعقاولا ( ايرالتنب )ةرصوق ةريرج ىلع هقيرط ىف لوطسألا ىلوتساو
  ةيدهملا رغث ىلإ ذصقو « ىنرغلا بونحلا وحن راس مث « ىبنوتلا 'ىطاشلا نيبو
 ةنس رفص نم ىناثلا مويلا ف كلذ ناكو . نيجاهنصلا ىريز ىنب ةكلمم ةدعاق ىهو

 « ةنيدملا ةأجافم وجري ىجرج رحبلا ريمأ ناكو . (م1158 هينوي ) ه ه4

 ى الإ لصي ملو « هتسكاع حايرلا نكلو : رحسلا تقو ىف اهلإ لوصولاب
 « جنرفلا مودق نم ىجاهنصلا نسحلا ريمألا جعزناو « ةئيدملا لهأ هآرف «ىحضلا
 نيبو هنبب ةدوقعملا ةندهلا مرتحب لازام هنإ لوقيو « نيللاب هبطاخي ىجرج هيلإ ثعبو

 نأ بلطيو « ةدلو ىلإ اهدرو سباق بحاص رأثب بلال هتكاو + ناجر فاللا

 مهرواشو « اهنايعأو ةنيدملا ءاهقف نسحلا عمجف « نسما دنج نم ةوق هيلإ مضنت

 « ةنيدملا راصغ جنرفلا مانقا نم فونتو + فقول جرخ ل نيو ءارمألا ىف

 سانلا ةرداغع حصنو « اهلهأب كتفلاو « ةونع اهماحتقا مث « « اهلع تاوقألا عطقو
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 « دلولاو لهألا هعمو اهم جورحلاب وه رداب مث «تقولا توفي نأ لبق « ةنيدملل

 «رئاخذلاو لاملا نم عاطتسي ام لكهعم لمح دقو « نايعألاو ءاهقفلا نم هبحص نمو
 ملاومأ نم هلمح فحخام مهعمو « مهدالوأو مهلهأب اوجرخف « سانلا مظعم هعبتو
 لبقأو « اهورداغ دق ةيدهملا لهأ رظعم ناك ىتح رصعلا ىتأي دكي ملو . مهعاتمو
 « رصقلا ىجرج لخدو « ةعنامم نود ةنيدملا اولخدوىجرج مهسأر ىلعو جنرفلا
 ىراوج نم ةدع هبو « رئاخذلاو شايرلاو عاتملا سيفنب ًاصاغ لازي ام ناكو
 ئدون مث « نيتعاس ىدم ةنيدملا تبهّشو « هيف ام ىلع جنرفلا طاتحاف  نسحلا
 نييرقلا برعلا ىجرج ىعدتساو « ةنيدملا لهأ نم ىختسا نم رهظف « نامألاب

 رثأ ىف « ةيدهملا دنج نم ةفئاط ثعبو « ةليزج الاومأ مهف قرفو ء مهلإ نسحأف
 « الع نودوعي باود كلذك مهعمو ؛ مه نامألا مهعمو « اهلهأ نه جرخ نم
 ريغ ًادلو رشع انثإ اوناكو « هدلوو هلهأ ىف راسف « نسحلا امأ . مهمظعم داعف
 ناكو « زرحم ىعدي برعلا ءارمأ نم ريمأ ىلإ دصقو « ةصاخلاو « ثانإلا
 مث . اروهش هيدل ماقأف « هتدافو زرحم مركأف « هيلإ نسحأو هرثآ دق نسحلا وبأ
 .. هيلع دوفولا ىف هنذأتسي « ةياحم بحاص هللاب زيزعلا نب ىجحب همع نبا ىلإ ثعب
 « ىبحم هل نذأف + نمؤملا دبع ةفيلخلا ىلإ هيدل نم رفسلاو « هئاول تحت ءاوضنالاو
 نانغزم ىنب وأ « ةنغزم ىنب رئازج ىلإ هريس ىّتح « هدالب ىلإ لصي داكام هنكلو
 هيلع قيضو « لاقتعا ةلاح ىف هدالوأو وه اهم ةلزنأو ( ةيلاحلا رئازحلا ىهو )
 ىريز ىنب ةكلمم « نسحلا لزعو « ةيدهملا ىلع جنرفلا ءاليتساب تهتنا اذكهو
 ء رصم ىلإ اهنع هللا نيدل زعملا لحر ذم ةيقيرفإ ىف تثبل نأ دعب « نييجاهصلا دانم نبا
 < هه 48 ةنس ىف ةيدهملا طوقس ىتح ءاهلكح دانم نب ىريز ىلوتو« ه1 ةنس ىف
 ريس ىتح ةيدهملا ىلع جنرفلا ءاليتسا ىلع لئالق مايأ ضمت ملو « ةنس نينامو ةثام
 أ نسحلا نب ىلع ريمألا اهلاو ناكو ء ةسوس ىلإ ةيرحب ةلمح ىجرج رحبلا ربمأ
 رهش نم رشع ىناثلا ىف لاتق نود جنرفلا اهلخدو « اهلهأ اهنع جرخو « اهرداغف
 دعب اهلع تلوتساف « سقافص ىلإ ىرخأ ةلمح كلذ دعب ىجرج ريسو . رفص
 نم نيرشعلاو ثلاثلا ف كلذو « برعلا مهئافلح نمو اهلهأ نم ةفينع ةمواقم
 مهعرح اودتفاو ء سقافصو ةسوس ىلإ سانلا داعف « نامألاب ىدون مث . رفص
 راج كلملا بتك كلذ دعب تلصو مث . مهتلماعم جنرفلا نسحأو « مهدالوأو
 ءىطاش ىلع نوينامرونلا جنرفلا ىوتسا اذكهو . ةيقيرفإ لهأ رئاسل نامألا حنمي
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 © سنوت جيلخ ىتح سلبارط رغث نم ةيقيرفإ
 « ه ه4 ةئس لئاوأ ىف الس نم هشويج ىف نمؤملا دبع ةفيلخلا راس املو

 جرخ « ةنغزم ىب رئازج ىلع هقيرط ىف ىلوتساو « اهحتف ةيغب ةياجم ىلإ ًاهجتم
 نمؤملا دبع عيابو « مدقت امك اه القتعم ناكو « ىجاهْنصلا ىلع نب نسحلا اهنم هيلإ
 هرهاصو « هاوثم نموملا دبع مركأف « هتياعرب الظتسمو هيلإ اتجتلم « ةعاطلاب
 جنرفلا مدقت نم يغرلابو . شكارم ىلإ هعم هبحطصاو « هتانب نم ةنبا جوزت نأب

 تناكىلا فورظلا نإف « ةيقيرفإ روغث ؛ كالتما ىف « وحنلا اذه ىلع نيينامرونلاو

 عم عارصف لخدي نأب « نمؤملا دبعل حمست نكت مل « ذئموي نيدحوملاب طيحت

 اهئادعأ ةدراطمو « ةديدحلا ةلودلا ناكرأ ديطوت ىلع لمعي لازام وهو « جنرفلا

 نيفلاخلا برعلا بغش ىلع ىضقو « ةياجم حتتفا نأ دعب هنإف مث نمو « لخادلا ىف

 . لخادلا ىف ةديدج ًاثادحأ هجاويل « « شكارم ىلإ مث الس ىلإ داع « دامح ىنبل

 ماوعأ ةعضب ضمت مل هنأ كلذ . دح دنع اوفقي مل نيلقصلا جنرفلا نكلو
 نم راس ىح « ةيقرشلا ( سنوت ) ةمقيرفإ روغت قابو « ةيدهملل مهحاتتفا ىلع
 ىلإ دصقو « ئودهملا بيليف رحبلا ريمأ ةدايقب ديدج ىجنرف لوطسأ ةيلقص

 اهرصاحف «سنوت نيبو اهيب ةفاسملا فصتنم ىف « ةياجم قرش ةعقاولا « ةنوب ةنيدم

 ريوكأو اع هؤغ ةنه بضير ريش ىف ةللذو 4 برعلاب اهذخأ ىلع ناعتساو

 هنإف ء ااومأ ىصتساو « ةنوب لهأ ىبس دق بيليف نأ نم مغرلابو . (غل#

 بترتف « مهاوم ومأو مهلهأب نوجرخم مهكرتف « ءالعلاو ءاهقفلا ةعاح نع ىضغأ

 وه مالسإلا نطيي هنأو « قرام ئارصن هنأب هموصخ ضعب همهنا نأ كلذ ىلع

 قاخناو قؤتو. . اقرحب.توملاب ةيلخ ركعو < ناجم 'ر كلملا هيلع ضبقف « هنايتفو

 ىمسملا وهو « ملو « هدلو كلملا ىف قلتو جو 119 ريارق ليلتي كلذشمي

 « همزحو هيبأ ةردقم نم ريثكب عت عمتي ملو نكي لف ٠ مايلغ ةيبرعلا ةياورلا ىف

 ناكو © ىحاونلا ضعب هيلع ع « ةكلمملا نوتش تبرظضا نأ ثبلت
 . ةيقيرفإ ىف ثداوحلا روطت ىف هرثأ كلذل

 لاوحألا بارطضاب نورعشي اوداكام ةحوتفملا ةيمالسإلا روغتلا لهأ نأ كلذ

 لوأ ناكو « جنرفلا ةعاط ذبنو « فالخلا نالعإب اورداب ىبح « ةيلقص ىت

 نب رمع اهلاو ناكو « سقافص ةنيدم اهلت مث « ةبرج ةريزج لهأ مهنم راث نم

 )١( غ4- غ0 صارا ج ريثألا نبا .
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 نسحلا وبأ خيشلا هوبأ ذخأو « راجّر لبق نم اهلع ىو دق « ىنايرفلا نسحلا ىنأ

 لوأ زهتني نأب هدلو ىلإ زعوأ نسحلا ابأ نكلو « هتعاط نسحم ةنيهر ةيلقص ىلإ
 فاليللا ربع نلعأف . هريصمب كلذ ى ىلابيالو « جنرفلا رين مطحتل ةصرف
 نع مهولتقو « مهم اوكتفف + ىراصنلا رئاسو جنرفلا لتق ىلإ ةنيدملا لهأ اعدو

 تمرطضاو . (م 1161 لئاوأ ) ه هه١ ةنس لئاوأ ىف كلذ ناكو « مهرخآ

 « حورطم نب بحب ىنأ اهخيش ةدايقب سلبارط ف تقولاس فن ىف جنرفلا دض ةروثلا
 كلذكو « ( ه هه لئاوأ ) ةينارصنلا ةيماحلا ترسأو «ًامزاح ًامهش امعز ناكو

 ةياجن نم ةيدحوم ةوق تراسو « سباق ىف « جنرفلا دض ةروثلا تمرطضا
 ىوس ةيقيرفإ روغث نم جنرفلا ديب قبي ملو ؛ جنرفلا نم اهتعزتناو « ةنوب ةنيدم ىلإ

 ةليوز ةدلب لهأ « سقافص ىلاو نيسحلا ىنأ نب رمع ضرحو . ةيدهمللاو ةسوس
 ىلع برعلا مهنواعو « اولعفف ىراصنلا اولتقي نأ « ةيدهملا نم ةبرقم ىلع ةعقاولا
 عفدي نأ لواح « كلذب ملو كلملا ارلع املو . ةيدهملا نع تاوقألاو نؤملا عطق

 نع لدعي مل اذإ « ليولاب ًارمع ددهتي ثعبو « هدلو حصن ىلإ نسحلا ىنأ هيقفلا
 ولتي وهو قنش وأ بلصف نسحلا ىنأب ملو رمأو « ةلواحما حجنت ملف « هكولس
 اورصاحو « بارعألا نم مهعم نمو سقافصو ةليوز لهأ عمتجاو .©'2نآرقلا

 لاجرلاب ةنوحشملا نفسلا نم ًاددع ةيدهملا ىلإ ملو ثعبف « اهبلع اوقيضو ءةيدهملا
 ةكرعملا نم اوبحسناف « ةيطعألاو لاملاب بارعألا جنرفلا لاّمساو « تاوقألاو

 سقافص لهأ عاطتساو « ةليوزو سقافص لهأو جنرفلا نيب لاتقلا رصحناو

 اودتراف « ةليوز لهأ ىلع هلك لاتقلا ءبع عقوو « رحبلا قيرطب باحسنالا

 «ليلقلا الإ مهنم جنب ملو « مهمظعم ىف ىتح اهراوسأ تحت اولتاقو « مهدلب لإ
 «لاومألا اوبمنو « لافطألاو ءاسنلا نم ام اودجو نم اولتقف ةليوز جنرفلا لخدو

 . ©؟9بقترملا عارصلل ةبهأ ىلع « ةيدهملاب جنرفلا رقتساو
 اهربغو « ةليوز نم دوفو « شك ارمب ذئموي وهو « نمؤملا دبع ىلع دفوو

 نعو مهنع جنرفلا ةيداع درل هنوخرصتةسيو « هب نوثيغتسي ةبوكنملا روغثلا نم
 ىلع نب نسحلا ناكو . ًاريخ مهدعوو مهداقو مركأف « مالسإلا ضرأ
 هضرح « نماوملا دبع فنك ىف هلوزن ذنم *ىف ام « قباسلا ةيدهملا ريمأ ىجاهنصلا

 )١( سنوت ) ىناجتلا ةلحر ١988 ( ؟4؟و الف ص .
 . الالو ال5 ص 1١ جر ريثألا نبا (؟)



 تالؤوأ

 بقري « هسفن نمؤملا دبع ناكو « جنرفلا رين نم اهريرحنو « ةيقيرفإ ذاقنتسا ىلع
 ىشخيو ٠ سجوتلا نم رثكب « ةيقيرفإ لامش نم نكرلا اذه ىف جنرفلا مدقت

 داكام هنإف مث نمو . برغملا ىلامش نم ىرخأ ءاجرأ ىف لغوتلاب مهناودع مقافتي نأ
 عمجت نأو « داهجلل ةبهألا ذاختاب رمأ ىتح « ةيلخادلا نوثشلا مظنت نم ىبتني

 « شايع نب كلملا دبع هبتاك ثعبو « قرطلا ىف راب آلا رفحنو «.تاوقألا

 بتكو « نؤملا راخداو « داهجلل مهرفنتسي « نيدحوملالئابق رئاس ىلإ بتكلاب

 بكن نأ دعب « نموملا دبع ناكو . نافجألاو نفسلا ءاشنإب ةيرحبلا روغثلا لهأ ىلإ
 لصفن اهسح (ه هه ةنس رفص ) هلتقب رمأو « ةيطع نب رفعج ابأ هبتاكو هريزو
 هتباتكل نيعو « ىبوكلا دمحم نب مالسلا دبع هناكم رزوتسا دق « هعضوم ىف

 « ( م 1188 ريفون) ههها"ةنس لاوش ةحتاف ىفو . ىطرقلا شايع نب كلملا دبع

 « الس رغت ةلابق « حتفلا طابر ىلإ راسو « شكارم ةرضح نمؤملا دبع رداغ
 نسحلا وبأ هدلو هعمو ىئاتنحلا بح نب ريع صفح ابأ خيشلا شكارم ىلع ًافلختسم

 لك نم ركاسعلا هيلع تدفاوتو . نايلس نب فسوي بوقعي ابأ ساف ىلعو « ىلع
 رشاعلا ىف الس نم نمؤملا دبع كرحت « ةيدحوملا شويحلا دورو لماكت الف . بوص
 ىجاهتصلا ىلع نب نسحلا هعمو (م 119 رياربف ) ه 094 ةنس رفص رهش نم

 لتاقم فلأ ةئ ةثاع ريبكلا ىدحوملا شيحلا اذه ةياورلا ردقتو . 2 قباسلا ةيقيرفإ ريمأ

 مهي ناك هنأ ىرخأ ةياور فو ,©©ةقوسلاو عابتألا نم ددعلا اذه لثم مهعمو

 ٍفئاوط ادع مضي ناكو « ةلاجرلا نم فلأ ةثامسخو « سراف فلأ نيعبسو ةسخ

 ًاريبك ًاعومح « اهريغو ةامرلاو زازغألاو ةتانز نم لئابقلا فلتخمو نيدحوملا

 « هب صتخم موي ركسع لكل شويج ةعبرأ ىلإ مسقني ناكو . برعلا لئابق نم
 موي ىلإ ةحبرم شويحلا لزتتو . ةادغلا تقو ىلإ رحسلا نم ةلحرم لك ىف هريسم
 « ةيقيرفإ وحن اهجنم « برغملا باضه رارحلا شيحلا اذه قرتخاو 0 ريغ ذا

 .نمأتسا نم نمئويو «ةعنتمملا لقاعملا حتتفي وهو « امونج نم بازلا دالب قرتخاو
 نم نيرشعلاو عبارلا ىف سنوت ةنيدم زاوحأ ىلإ لصوف لامشلا وحن هجنا مث
 فلأ وحن غلبت ىهو « ةعساشلا ةفاسملا هذه عطق هنأ كلذ ىنعمو « ةيناثلا ىدامح

 . 51١ ص ١١ ج ريثألا نباو « 8م ص ثلاثلا مسقلا « برغملا نايبلا ( )١

 . 51 صا 1١ ج ريثألا نبا )0(

 1١9 ص ةيشوملا للحلا (؟)



 ال48 تع

 ةموي نيعبس ةريسم » ذئموي تناك دقو « فصنو رهشأ ةعبرأ وحن ىف ليم ةثامئالثو
 رحبلا ؟يطاش ةلابق تقولا سفن ىن ىدحوملا لوطسألا راسو . , دحلا سرافلل
 « ةيبرح ةئيفس نيعبس نم ًانوكم ناكو « نوميم نب هللا دبع ىنأ ةدايقب طسوتملا
 ثعب « ةنيدملا ىلإ نودحوملا لصو املو . تاردناشلاو دئارطلاو ىناوشلا نم
 اهكاح مهسأر ىلعو « ةنيدملا لهأ ضفرف « ةعاطلا بلطي اهلهأ ىلإ نمؤملا دبع
 نع لوطسألا حايرلا تقاعو « ةئيدملا ةحاهم نودحوملا أدبف « ناسارخ نب دمحأ
 اهنايعأ نم الجر رشع ةعبس لبقأ « ليللا لخد الف ٠ رحبلا ةيحان نم اطوخد
 ىضتراو « مهسفنأل بولطملا نامألا نمؤملا دبع مهحنمف « اهلهأل نامألا نوبلطي
 نودحوملا مهمساقي نأ ىلع ء طقف مهلهأو مهسفنأ ىف ةنيدملا لهأل نامألا
 رقتساف « اهنم هلهأو دلبلا مكاح جرخم نأو « فصنلا قح مهاومأو مهكالمأ
 « لاومألاو كالمألا تدصزو « ةنيدملا نودحوملا لخدو « كلذ ىلع ىأرلا
 نمؤملا دبع اهم ماقأو « نيدحوملل اهنم قحتسي ام ليصحتل ءانمألا اهلل مقأو
 لك ل تقب رمأو 2 دوهلاو ىراصنلا نم اهب نم ىلع مالسإلا ضرعو ؛ مايأ ةثالث
 «ةيدهملا ىلإ ًابونج راسو « هتاوق ف سنوت نمؤملا دبع رداغ مث « هقانتعا نع عنتمم

 ههه ؛ةنسبجر رهش نم رشع نماثلا ىف اهلإ لصوف «رحبلا ف هقحالي لوطسألاو
 " . (ما166 سطسغأ ه)

 ةئالث نم نوكتت اهئيماح تناكو « عافدلل ةبهأ ىلع ةيدهملاب جنرفلا ناكو
 ناسرفلاو فارشألا فئاوطب جومت كلذ قوف ةنيدملا تناكو « لتاقم فالآ
 « نماوملا دبع اهلخدف « ةليوز ةيلامشلا اهتيحاض جنرفلا ىلخأ دقو :©92جنرفلا
 برعلا نم ةريفغ عومح مهلإ تمضناو « ةقوسلاو نودحوملا دنحلا اهلتحاو
 ةلالث لالخ اوعيطتسي مل مهكلو « ةنيدملا ةلزانم ىف نودحوملا ذخأو . ةجاهصو
 « ىعيبطلا اهعقوم ةعانم تناكو « ًائيش اهنم اولاني نأ « رمتسملا موجحلا نم مايأ
 درت « ةيلاعلا ةئيصحلا اهراوسأبو « ريلاب لصتم ناسل نمالإ اه طيحم داكي رحبلاو
 نولاتيف « نيدحوملا ةلئاقمل رخآو نآ نيب اهنم نوجرخم جنرفلا ناكو ؛ ةلواحم لك
 هنأ نمؤملا دبع كردأ ذئدنعو . ةنيدملاب ماصتعالا ىلإ ةعرسب نودوعي مث « مهنم
 عمجب رمأو « ةلواطملاو راصحلاب اهذخأ نم دبال هنأو « ةنيدملا ماحتقا ىلإ ليبسال
 رمتساو . لابحلاك ركسعلا نيب تراص ىبح تعمجف « تاوقألاو لالغلا

 )١( ج ريثألا نبا ١١ ص ةيشوملا للحلاو ء وو ص 1110 .



 تو

 ةئيدمو « سقافص ةنيدم تنلعأ كلذ ءانثأ ىو . ربشأ ةتس ءاهز راصحلا

 ءاجو « نمؤملا دبعل ةعاطلا اهلك « ةيقيرفإ روصقو « ةسوفن لابجو « سليارط

 نيعو « مهتعاط اومدقف خايشألا نم ةعامح عم نيسحلا نب ريع سقافص ىلاو
 دفو ءاج كلذكو «رمعل ةينزخملا نوئشلا كرتو «نيدحوملا نم ًاظفاحنمؤملا دبع

 نمؤملا دبع اوعيابو « حورطم نب ىبحم وبأ اهلاو هسأر ىلعو سلبارط نايعأ نم

 ارصع هتساير ىف رمتساو « هتيالو ىلع ىبحم ابأ نموملا دبع رقأف ةعاطلاب
 ريزولا ةدايقب ليقو « نمؤرملا دبع نب هللا دبع ديسلا ةدايقب ىدحوم شيج راسو
 اهيضاق جورخ نم ,غرلاب اهحتتفاف « سباق ةنيدم ىلإ وكلا مالسلا دبع نب دمحم

 فئاوط نم اهوح ناك نم ديبأو « اهلاومأ تبهنو « نامألا بلطل اهنايعأو

 ةرتف دعب داع مث . هبعصو هلهأ ى عفادم نب ديشر نب عفادم اهلاو رفو . برعلا

 قوت ىح سباقب هنكسأو , هنع افعف نمؤملا دبعب راجتساف « ديرشتلا نم
 . ؟0ًرعاش ًابيدأو ًاظفاح ًاملاع عفادم ناكو

 « زعملا نب مبمت نب ىبح اهلاو مهسأر ىلعو « ةصفق نايعأ نم دفو ءاجو
 مهرعاش نمؤملا دبع حدمو « مهنم اهلبقتف « نمؤملا دبع ىلإ مهتعاط اومدقيل

 : اهعلطم ةديصقب « ىشافيتلا سابعلا ىنأ نب دمحم هللا دبع وبأ هيقفلا

 ىلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلا ؛لثم 2لسألاو ضيبلا نب هيفطع رهام

 « هيلع رصتقي نأب رعاشلا ىلعراشأ « تيبلا اذه عمس ام نمؤملا دبع نإ لاقيو

 , ؟9رانيد فلأ اهردق ةلصب هل رمأو

 «ريبك ىجنرف لوطسأ مدق ىتح « راصحلا ءدب ىلع عيباسأ ةعضد ضمت ملو

 . جنرفلا دادمإل ةلتاقملاو تاوقألاب ةنوحشم « ةنيفس نيسخو ةئام نم نوكم

 دعب ةيقرشلا رئازحلا ىدحإ « ةسباي ةريزج نم داع دق لوطسألا اذه ناكو
 ةيماح داجنإل ملو كلملا هثعب « ةيلقص نم برق الف « اهلهأ ىبسو « اهف نحنأ ام
 هللادبعىأ ةدايقب ىبرغملا لوطسألا مهلإ جرخ « جيلخلا نم اوبرتقا الف « ةيدهملا

 «جنرفلا ةعزبم تهننا ةميظع ةيرحب ةكرعم نلوطسألا نيب تبشنو « نوميم نبا

 ةكرعملا لالخ ناك نمؤملا دبع نإ لاقيو . مهنفس نم ةدع ىلع نيملسملا ءاليتساو

 )١( #74و ١1١٠و ا/١ نص ىناجتلا ةلحر .

 جناكلخ نبا (؟) ١ ج ريثألا نباو ء مو١ ص ١ ص 578.
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 ©2هءاعد هللا ققحف رصنلاب نيملسملل وعدي وهو « ًايكاب ضرألا ىف ههجو غرع
 نم ةجحلا ىذ ربش رخآ ىبح « ىرخأ ربشأ ةعضب هدشأ ىلع راصحلا رمتساو

 ىأر الف « نيروصحملا قهري قيضلا ذخأو « تاوقألا تبضن دقو ه 544 ةنس

 مه لمأ ال هنأو « هليطاسأو نمؤملا دبع شويج ةماخض نم اوأر ام جنرفلا

 نمؤملا دبع اولباقو « ناسرف ةرشع مهنم جرخ « موتحنلا مهريصم نم ةاجنلا ىف
 ارارحأ مهكرتي نأو « ملاومأو مهسفنأ ىلع جنرفلا نم اهبف نمل نامألا هولأسو

 « هوبلط ام ىلإ نمؤملا دبع مهماجأف « مهرايد ىلإ نوبهذيو « ةنيدملا نم نوجرخ
 بحاص نأل « ةمكحلاب ًانورقم ًافرصت ناكو . اهبف رحبلا أوربعيل نفسلا مل زهجو

 ىبسو مهاومأ عازتناو هدالب ىف نيملسملا لتقب رذنأ دق ناك « ملو كلما ةيلقص

 ريثك قرغ دقف كلذ عمو . ةيدهملا ىف جنرفلا لتق ىلع نودحوملا مدقأ اذإ « مهبرح

 . جوملا ةروثو فصاوعلا ءارج نم ةيلقص ىلإ جنرفلا لمحت تناك ىلا نفسلا نم
 ه ههه ةنس مرحنأ نم ءاروشاع موي ةحببص ىف ةيدهملا رغث نمؤملا دبع لخدو

 ةيدهملاب ماقأو . سامخألا ةئس نمؤملا دبع اهامس دقو (م 1150 ةنس رياني 7١

 .تاوقألاو رئاخذلاب اهنحشيو « اهراوسأ حلصيو « اهنوئش بتري اموي نيرشع
 مدقلا اهحاص هعم لعجو ء ىبوكلا جرف نب دمحم هللا دبع ابأ اهتيالوا بدن مث

 «نمؤملا دبع عاطتسا اذكهو . ًانسح ًاعاطقإ اهم هعطقأو « ىجاهنصلا ىلع نب نسحلا

 «لثأتيو رقتسي داك نأ دعب « ةيقيرفإ روغث ىلع نيلقصلا جنرفلا ناودعىلع ىضقي نأ

 تجرخ نأ دعب « مالسإلا ةلوص ىلإ اهدري نأو « ةينارصنلا رين نم اهررحب نأو

 . © (م1158) هه 51“ ةنس ىف جنرفلا ىديأ ف تطقس ذم « اماع رشع ىننا اهنع
 هتاوقىف راسو « ةيدهملا رغث نمؤوملا دبع رداغ « ه ههه ةنس رفص ةحناف فو

 برعلا نيبو هنبب تعقو « ةيقيرفإ ىضارأ رداغي نأ لبق هنأ ديب . برغملا ىلإ ًادئاع

 . كراعمو تاشوانم ضعب

 اوحزن دق ء رضم نم ملسو لاله نوطب نم مهمظعمو برعلا كئلوأ ناكو

 زاجحلاب ملس ىب ءايحأ تناكو . ىرجهلا سماحلا نرقلا لئاوأ ذنم ةيقيرفإ ىلإ
 مشج مهنمو « فئاطلا دنع ناو زغلبج ىف لاله ىنب ءايحأو « ةنيدملا نم ةبرقم ىلع

 . 787ص ىف ةروشنملا ةطيرخلاىف ةيدهملا تاوزغ عقاوم عجارو .4؟ص١١ جريثألانبا )١1(

 هبرتملا نايبلاو © 8١١1و 1١١07 ص ةيشوملا للحلاو « 48 ص ١١ ج ريثآلا نبا (؟)
 .1ه5و 5١ه ص ١ ج ءاصقتسالاو « ١84 ص ساطرقلا ضورو « مو ص ثلاثلا مسقلا
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 قارعلا فارطأ ىلإ ًانايحأ نوفحزي اوناكو .ىدعو ةعيبرو حايرو ةبغزو جبثألاو
 نودتعي ملس ونب ناك ًانايحأو « ةلباسلا نودسفيو « قرطلا نوعطقيو « ماشلاو

 بئاتكلاو ثوعبلا ترمتساو . ةنيدملاب ةرايزلامايأو . ةكع مهمسوم مايأ جاحلا ىلع

 ةطمارقلا رهظ املو .ىودج نود نكلو « مهرش نم جاحلا ةيامحو « مهبقاعمل زهجت

 ريثكو « لاله ونبو « ملس ونب مهم قحلئرجهلا عبارلا نرقلا لئاوأ ىف نيرحبلاب
 نوددبم اوذخأو « ماشلا ىلع ةطمارقلا باغت املو . رماع نب ةعيبر نوطب نم

 برعلا نم مهعايشأ ىبتسا « مهدرو مهمعزم هللاب زيزعلا ةفيلخلا رفظو « رصم
 اوماقأف « ةيقرشلا ءارحصلا ىو ديعصلاب مهزئأو ء رصم ملسو لاله ىب نم
 . مهداسفو مهي نع اوعطقني مل مهكلو « كلانه

 امهيح « ىمطافلا هللا نيدل زعملا ناكو . ةيقيرفإ ىلإ مهحوزن ةصق قأت انهو

 نب فسوي ةيقيرفإ ىلع فاختسا دق « ه "51 ةنس ىف رصم ىلإ ةيقيرفإ نم لقتنا
 تروطت مث . امتدايس تحنو ةيمطافلا ةفالحلا ماب مكحيل ىجاهنصلا دانم نب ىريز
 نيبو مهنيب رمآلا دسف ىتح « ملالقتسا مبعدت ىلع ىريز لآ لمعو فورظلا
 ىجاهنصلا سيداب نب زعملا نلعأو « ةيمسإلا اهتعاط اوعلخف « ةيمطافلا ةفالخلا

 ةفالحلا ىلع كلذ زعف « (ه 480 ةنس ) ةيسابعلا ةفالخلا ءاول تحت هءاوضنا
 امع ثحبي ىمطافلا طالبلا ذخأو « هللاب رصنتسملا ةفيلحخلا بضغو « ةيمطافلا

 « ةيمطافلا ةفالحلا ىلع اجورخ ربتعا ىذلا « ءارجإلا اذه ةلباقمل هلعف نكم

 ١ . ةيعرشلا اهقوقح ىلع ءادتعاو

 مقافتو « اورثاكت دق ديعصلاب اولزنأ نيذلا لالهو ملس ىب نم برعلا ناكو
 ةفيلحللا ىلع « ىروزايلا ىلع نب نسحلا دمحموبأ ريزولا راشأف « مهرشو مهليع

 كلانه اونوكيل « اهنوئشو ةيقيرفإ لامعأ مهديلقتو  مهخايشأ ةلامساب رصنتسملا
 « اهلع نيزتنملا ىريز لآ ءازإ امرصن ىلع اولمعيلو « ةيعيشلا ةوعدلل ءايلوأ

 ةيمطافلا ةفالخلل ابسك كلذ ناك « مهئالو ىلع كئلوأ قبو ةركفلا تحجمن نإف

 رمألا ناك نإو « رصم ىحاونب مهيع عاطقنا نع الضف اذه « اهناحل ةيوقتو
 ىلإ هريزو ثعبو « ىأرلا كلذ ىلع رصنتسملا قفاوف . مهنأشو مهف سكعلاب
 « مهخايشأل ريفولا ءاطعلا لذبو « مهئايحأ ىلإ راسف ء ه ه١4 ةنس ىف برعلا

 دق مل لاقو « لينلا روبع مل حابأو 2 مهنم لكل ًارانيدو ًاريعب مهماع ىف قرفو
 . سيداب نب زعملا كلامو ٠ برغملا كلم مكانيطعأ
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 نم ةيقيرفإ ى هنولاني فوس ام مهارغأو « برعلا كئلوأ عاطأ تراثف
 ةريفغ عوج لالهو ملس نوطب نم لينلا تزاجو « ناطلسلاو ءارثلا بابسأ
 اولوتساو « اهوحابتساو « اهراصمأ اومحتقاو « اهم اولزنو « ةقرب ىلإ اوراسو
 « مه قاحللا ىف مهنوبغري لبنلا قرش ىف مهناوخإ ىلإ اوثعبو « امالسأ ىلع
 اومستقاو + سأر لكل نيرانيد اوطعأ نأ دعب ىرخأ عومح مهم تزاجف
 تماقأو « برغلا لالخو « قرشلا ملس ىبل لصحف « ةحوتفملا ىضارألا
 تراسو . ةقرب ضرأ نم ةرمعو ةرصانو ةحاورب اهفالحأو ملس نم فئاوط
 رشتثملا دارحلاك» مهو « ةيقيرفإ ىلإ لاله نوطب عيمخو ةبغزو بايد لئابق
 . ه448 ةنسْى كلذو ةيقيرفإ ىلإ اولصو ىتح « هيلع اوتأ الإ ءىش ىلع نورعال
 « ىردنصلا بحب نب ىسوم حاير ريمأ مهخايشأ نم اهلإ لصو نم لوأ ناكو
 مهئلامسا ىف ركف دق « هيضارأ وحن برعلا رطاقت ىأر اهيح سيداب نب زعملا ناكو
 «برعلا ءاعدتسا ىلع هثحو « هيلإ ربصأو هبرقو هيلإ ىموم ىعدتساف « مهفلاحمو
 دالبلا ىف اوثاع مهنكلو . مهلجو مهرصنتساف ؛ مهرزاؤمب هبناج ىوقي ىكل كلذو
 « ةجاهبص ءايحأ ىلع اودتهاو « ةيمطافلا ةفالحلا راعشب اودانو « ثيع اعأ
 « ناوربقلا رهاظ ىلإ هتاوقب جرخو ؛ ىسوم ىتخأ ىلع ضبقو « زعملا بضغف
 هلوحتفتلاو «دادمألاب هيلإ ثعبف «ةعلقلا بحاص نّكلب نب دامح همع نباب ناعتساو
 ةياورلا لاوقأل اقفو اوناكو ٠ برعلل ةرارحلا هدوشح ىف دمصو ءربرباو ةتانز
 لذا ناقيرفلا ىتلا الف . ىدعو ةبغزو حابر مهتمدقم ىو « افلأ نيثالث ىف
 ةيقابلا هلولف ىف رفف ةممزملا هيلع تناكف « ةتانز هتناخو ءزعملا راصنأ نم برعلا
 ةثالث نم رثكأ هدوشح نم اولتقو « هتلحم عي برعلا ببنو « ناوريقلا ىلإ
 برعلا برخخو « اهراصح لاطو « ناوربقلا ةنيدم برعلا رصاح مث . فالآ
 نايعألا اهنم رفق « ةئيدملاحايرو ةبغز تقوطو «ثيع امبأ اهف اوئاعو « اهزاوحأ
 سفن ىف برعلا كلمو . سنوت ىلإ اهلهأ نم ريثك رفو « ىريز ل7 نم ةبارقلاو
 « ه 445 ةنس ىف كلذو « ةيقيرفإ دالب اومستقاو « اهلامعأ رئاسو ةنيطنسق تقولا
 + اهلإ امو ةجاب حاير نم سادرملو اهزاوحأو سلبارط ةبغزل ناكف
 حاير مهئوطبو ٠ برغلا ىلإ سنوت نم لالهل ناكف « ىرخأ ةرم اهومسنقا
 . نايفسو جبثألاو ةرقو مشجو ةبغزو

 دوعسم:وبأ كلمو ءاههنو « سنوت ىلع مهخويش نمثيغلا أ نب دئاعبلغو



 عيوقعو دب

 « برعلا نمبرقتلا لواحف « مرصتي هكامسيداب نب زعملا ىأرو . ًاحلص ةسوس
 « دئاع هوخأو ثيغلا ىنأ نب سراف مه « مهئارمأ نم ةثالث ثالثلا هتانبب رهاصو
 ناوريقلا ىلإ راسف « لمأ ام هل ققحم مل كلذ نكلو ىدارملا ىلعىنأ نب لضفلاو

 برعلا لخدو ئطاشلا وحن فرحتاو « مهرمأ ىشخف « هرثأ ىف برعلا راسو

 ءاهمبرح رئاس اوحابتساو ثيع امبأ اهف اوثاعو ءاهوبمنو اهوبرخو ناوريقلا ةنيدم

 برعلا راسو . ءاحنألا رئاس ىف اهلهأ اهنع رفو « هل آو زعملا لاومأ رئاس اوفصتساو

 مهيعو مهداسف رثكو « اهلهأ ىلع اوقيضو « اهولزنف « ةيدهملا ىلإ كلذ دعب
 رئاس ىلع اولوتساو « الع اوبلغف « مهتمواقمل ةجاهنص دعب ةتانز تدصتو

 رعذلا اهم داسو . ةيقيرقإ بأ برظنلاو . ةقطنملا كلت ىف لاعألاو ىحاوضلا

 مكح اهلع برعلا طسبو « ةلباسلا تدسفو « نمألا ناكرأ ترابناو « عزفلاو

 ,للع اورطيسو « اهربغو ةاورغمو ةتانزو ةجاهص ىلع اوبلغو « عورم تاباصع

 , ©0ةيقي رفإ لامعأ ,ظعمو « بازلاو سباقو « سلبارط ىحاون

 اوقرفتو « ةيربربلا لئابقلا ةيقبو ةجاهنص نيبو مهنيِب حلصلاو نداهتلا عقو مث

 مهئاطلسو مهذوفن لثأتو « تاهحلا كلت ىف اورئاكتف « ىداوبلاو ىحاوضلا ىف

 « ةيقيرفإ ىف « ىوقلا نازيم ىف هباسح بسحب الماع أوحضأو « نمزلا ىضع

 رصانع نم ًارصنع امئاد اوثبل مهنأ ديب : طسوألا برغملاو ؛ بازلا دالب قو

 نولخدتيو « تاركسعملاو بازحألا فلتخم نيب نولقنتي « ىضوفلاو بارطضالا

 ةيأ كلذ ىف مهودحتال « رايد نم ةبرقم ىلع بشنت ىبلا بورحلا فلتخم ىف

 بناج ىأ نم « مئاغملاو بسكلا ءانتجا الإ الو « ةينيد وأ ةيسايس لثم

 رثأ ىلع « كراعم نم نيدحوملا نيبو مهنيب عقو ام انيأر دقو « لئاسولا ىأبو

 نوشيعي « دامح ىبب نم امتارمأل ءايلوأ اوناك دقو . ةياجبل نمثوملا دبع حاتتفا

 . مهتياح تحتو مهفنك ىف

 رئاس هون دقو . اه مهيرخ ةصقو ةيقيرفإ ىلإ برعلا حوزن ةصق ىه كلت
 كلتو « ةبرخملا ةيناودعلا حورلا كلتب نيرخأتملاو نيرصاعملا نيخرؤملاو باتكلا

 ًارصنع مهنم تلعجو « نيحزانلا برعلا فئاوط تداس ىلا ةميمذلا صاوحلا

 هقعم ىلإ ناكسلا نم ئرخألا رصانعلا رئاسو تاطلسلا رئاس قوتت « ًارطخ

 . اهدعب امو 18 ص 5 ج ربعلا باتكى نودلخ نبا (1)



 د املؤا

 ريطخ رود ىأ دعب ايف ىرن فوسو .©0هناودعو هرش نم دابعلا ذاقنإو « هتدابإو

 1 . اهب ةيناغ ىنب لوزن مايأ ةيقيرفإ ثداوح ىف برعلا كئلوأ هبعلي
 هجتي « ةيقيرفإ نم جنرفلا ءالجإو « ةيدهملا حتف هل مت انيح نمؤملا دبع ناكو

 فئاوطب نيعتسي نأ عيطتسي هنأ دقتعي ناكو . سلدنألا نوئش وحن هحراوج لكب
 هبش ىلإ اهرييست عمزي ىلا داهملا تال ىف « بارعألا كئلوأ نم ةقزترملا
 رثأ ىلع « سباق ةنيدم ىلع تدتعا دق ملس ىبب نم ةفئاط تناكو « ةريزحلا

 مهملإ هجوو « مهندتسيو مهتاعي نمؤملا دبع مهلإ ثعبف « ال نيدحوملا حاتتفا
 اوبلغتو « مهناودع ىف اودامت مهنأ ديب . نارمع نبا ىضاقلا مظن نم ًارعش كلذ ىف

 ذقنتساو « مهمزهف « ةيدهملاب وهو ؛ مملاتقل ًاركسعنمؤملا دبع ثعبف « سباق ىلع
 , © مهسديأ نم سباق

 ماظتنالا ىلإ برعلا وعدي نأ « برغملا ىلإ هتدوع لبق نمْوملا دبع ركفو
 ةرصن ىلع مهتحو « موغو حاير ىبب نم برعلا ءامعز عمجف « هركسع ىق
 «سراف فالآ ةرشع ةياغلا هذه اوزهجم نأ مهلإ بلطو ؛ سلدنألاب مالسإلا
 «ةيدحوملا شويحلا بناج ىلإ « هللا ليبس ىف اودهاجيل « ةعاجشلاو ةدجنلا لهأ نم

 . ناوغز لبج ىت هعم اوراسو « كلذ ىلع اومسقأو «ةعاطلاو ةقفاوملاب اورهاظتف

 « ليللاب نمؤملا دبعب لصتاف «كلام نب فسوي ىعدي معز « مهتامعز نبب نم ناكو
 كلذب ديري هنأ نودقتعي مهنأو : سادنألا ىلإ ريسملا نوديريال برعلا نأب هريخأو
 برعلا بره ذإ «ةيلاتلا ةليللا ىف كلذ قدص ققحت دقو « مهدالب نم مهجرخم نأ
 نمؤملا دبع هامسف « اذه فسوي ىوس قبي ملو « مهرئاشع ىلإ مالظلا حنج تحن
 « ةنيطنسق نم ةبرقم ىلإ لصو ىح هتاوق ىف نمؤملا دبع راسو « قداصلا فسوي
 « نارمعلا فارطأ نع ًاديعب « ءاسنلا ىداو هل لاقي بصخم ىداو ىف كانه لزنو

 فرصنا دقو « هشويج ىلع فرفرت ةنيكسلاو « ًاموي نيرشع كلانه رمتساو

 مهئايحأ ىف ةيناث مهعامجاب نمؤملا دبع ملع الف . اهنولتحم ىلا مهئايحأ ىلإ برعلا
 2 هللا دبع ىنأو دمحم ىنأ هيدلو ةدايقب 2 لتاقم فلأ نيثالث نم ًاشيج مهلإ ثعب

 عجار ) ةيقيرفإ ندمل مهيرختو برعلا كتل وأ ثيع ىلإ ةريثك عضاوم ىف نودلخ نبأ ريشي )١(
 برغملا فصو ) ةرم ريغ كلذ ىلإ ىسيردإلا ريشيو . ( 5١و ١١و ١4 ص 5 ج ربعلا بانك
 راصيتسالا بحاص كلذكو ؛(١5١و4١1و ١٠دو هم ص سلدنألاو رصمو نادوشلا ضرأو
 . مهديغو « ( ١5١1و ١١8 ص )) راصمألا بئاجع ىف

 . م5 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا (؟)



 ساء ا# تا

 ىح « برعلا ءايحأ ءارو « ءارحصلا ىلإ اوفطعناو « ءوده ىف نودحوملا راسف

 لبج دنع ناوربقلا ىنونج اودشتحا دق برعلا ناكو « اهيف لغوتلاب اوتلفيال
 « دايز نب زرحم ظوفحم ىنأ لثم « مهمدقم نم زيهاشملا ضعب ةرمإ تحت « نرقلا
 مهد الف «٠ مه ريغو ناحرس نب لماك نب ةزابجو « مامز نب دوعسمو

 نم امهعم نمو ةرابجو دوعسم رفو « مهماظن لتخاو اوبرطضا نودحوملا
 ةكرعم ق نيدحوملا عم اوكبتشاو « هعم نمو دايز نب زرحم تبثو « رئاشعلا

 « زرحم لتقف « ه ههه ةنس نم رخآلا عبير رهش فصتنم ىف كلذو « ةفينع

 « نيدحوملا ىديأ ىف مهدلوو مهعبرحو مهعاتم طقسو « برعلا عوج تمزناو

 « جبثألاو حاير دوفو تلبقأ ىتح « مهتياعرو مهلع ظفحتلاب نمؤملا دبع رمأف
 « هعينص نسحب ملاهساو «تالصلا مهف قرفو « مهلإ نهدرف « مهمبرح بلط ىف

 اهف ىرن فوسو .©2) سلدنألا ىف داهحلا ىف كرتشتل ةوق مهنم زهج نأب ىهناو
 فيكو « سلدنألاو برغملا ثداوح ىف « برعلا كئلوأ هبعلي ماه رود ىأ دعب

 ةفيلخلا دهع ىف امسالو « مه ةناعتسالاو مهلاّسا ىلإ ةيدحوملا ةسايسلا دمعت

 . هتفيلخو نمؤملا دبع دلو فسوي بوقعي ىنأ
 ةفيلخلا ربع (م ةنس ريفون ) ه ههه ةنس ةدعقلا ىذ ربش ىو

 ثداوح ربشأ نم اماه ًاثداح الإ هروبع ناكو « سلدنألا ىلإ رحبلا نمؤملا دبع

 . ىدملا ةديعب جئاتن هل تناكو « رصعلا

 « ةريزحلا هبش ىلإ ىدحوملا ةفياحلا روبع نع ثدحتن نأ لبق بحب هنأ ديب
 . سلدنألا نوئش نم نيدحوملا فقوم ةقلعتملا ثداوحلا نم همدقت ام ضرعتسن نأ

 .ومراؤ5 صال ج ريثألا نبا )١(


