
 نائف
 سلدنألا نوئتسشو نمؤلا دبع
 ةيرملاو ةطانرغو ةبطرقو ةيليبشإ حاتتفاو

 نودحوملا لخدت ىم . نمؤملا دبع ىلع ةيسلدنألا دوفولا مدقم . سلدنألا نوئشب نمؤملا دبع ماها

 « ةبليبشإ ىلع اهفحز . اهلابعأو ةريزملا هبش ىلإ ىلوألا ةيدحوملا شويحلا روبع . سلدنألا نوئش ىف
 ىلع نييسلدنألا ءامعزلا جورخو ثداوحلا روطت . ةيليبشإل امهكحو ىدهملا اوخأ . اهايإ اهحاتتفاو

 ةريبطو ةطايلطو ةلبلل نيدحوملا عاضخإ . سلدنألا ىلإ رخآ ًاشيج لسري نموملا دبع . نيدحوملا
 . رذنملا نبا ةماعزب هدض مهرمآتو بلش لهأ طخ . لاغتربلا كلم ىلإ ىسق نبا ءاجتلا . سويلطب و
 نيدحوملا لاقتعا . بلش ىلع ريزو نبا ءاليتسا . نيدحوملا ةعاط ىلإ بلش ةدوعو ىسق نبا عرصم
 هلزانت . هيلع ةلاتشق كلم طغض . ةبطرق ىف ةيناغ نبا ةساير . رذنملا نباو ىسق نبا رعش . رذنملا نبال

 . ىدحوملا ةيليبشإ ىلأو زاربل ةيناغ نبا ةضوافم . نايج نع لزانتلاب هتبلاطم . ةدبأو ةسايب نع
 مهافتلا ىف هتركف . ةطانرغ ىلإ ةبطرق ةيناغ نبا ةرداغم . نيدحوملا ةنومرقو ةبطرق ميلست ىلع قافتالا
 دوشحلا ةردابم . اهايإ مهالتحاو ةبطرق ىلع نييلاتشقلا فحز . هل الخو هتافوو هضرم . نيدحوملا عم
 مايق . ةسايبو ةدبأو نايجو ةبطرقل نيدحوملا لالتحا . اهْنم نييلاتشقلا باحسنا . اهذاقنإل يا

 هماحتقا . ةيسنلب ىف هدض ةروثلا مايق . نايج ىتح هكالمأ دادتما . سلدنألا قرش ىف شيئدرم نبا

 هاليتسا . شيندرم نبال نمؤملا دبع ةلاسر . ةقرول و ةيسنلب لهأل هتبقاعم . هناطلسل هتداعتساو ةيسنلبلا
 امبسح رايتخالا اذه فورظ . دهعلا ةيالول دمحم هدلول نمؤملا دبع رايتخا . ةقلام ىلع نيدحوملا
 ةمحاهم . دالبلا مكح هدالوأ كوي نمؤملا دبع . كلذ نع ىرخأ ةياور . هتلاسر ىف نمملا دبع اهضرعي

 ىلع ضبقلا . اهلهأب هكتفو ةلبل هلالتحا . اهيلإ ةيليبشإ ىلاو روموي نبا ريسم . ةلبل ةنيدمل ىبيهولا
 هفاوط . ةيلولطنش ناتسبل نمؤملا دبع ءاشنإ . قئرلا نبا نم ةفيلحلا ىلإ ىوكشلا . هتبقاعمو روموي 1

 ءاشنإ . شكارم ىلإ ةبطرق نم هلقنو ىئاّمعلا فحصملا . للمنيتخ هترايز . سوسلاو سلطألا ىحا
 ةيالول صفح ىبأ نب هللا دبعو ةبطرق ةيالول تيكي نبا بدن . جيا شك ارم. يلا نيل يع

 ميلست . لاغتربلا ىضارأل صفح ىنأ نب هللا دبع وزغ . ةلاتشت ضرأل تيكي نبا وزغ . ةيليبشإ
 ىلاو ديعس وبأ ديسلا ريسم . ىراصنلا نم ةيرملأ دأد رسال بهأتلا . نيدحوملا ةطانرغ ىطبارملا ىلاولا

 ةلاتشق كلم ةردابم . ةيرملأل نيدحوملا ةرصاحم . اههايم ىلإ ىدحوملا لوطسألا ريسم . اهيلإ ةطانرغ

 . ةيماحلا ا ةلواحم لك لشفو راصحلا رارمتسا . ةينارصنلا ةيماحلا داجنإل شيندرم نبا هفيلحو

 . نيملسملا ىك] ةيرملأ ةدوعو ىراصتلا ميلست . فقوملا هتحلاعمو ةيطع نبا ريزولا مدقم

 - برغلا ثداوح . عباسلا وسنوفلأ ةلاتفق كلم ةافو . شيندرم نبا هفيلحو ةلاتشق كلم

 لخت . ىبيهولا عم نيدحوملا قافتإ . اهتيصاحمو ةريبط ىلإ نيدحوملا ريسم . ةريبط رغثب ىبيهولا
 ةرازولا هيلوت . ةيطع نبا ريزولا . برغملا ىلإ هروبعو «٠ بلشؤ ةلتريمو ةجاب نع ريزو نبا
 هموصخ ىعس . هبايغ ىف ةرازولا ىوكلا مالسلا دبع ةياوث . سلدنألا ىلإ هلامرإ . هتناكم دطوتو



 ا © ب

 مازتعا . برغملا ىلإ ةيطع نبا دوع . هيلع ةفيلخلل هضيرحتو زيزعلا دبع نب نأورم . هب ريهشتلا ىلإ
 لسوت . ةيطع نب ليقع هيخأ ىلع ضبقلا . هماهتال سلجم دقعو هيلع ضبقلا . هب ليكنتلا نموملا دبع
 للمنيت ىلإ ةفيلخلا ريسم . كلذ ىرسلاو هلسوت نع ةفيلخلا ضارعإ . هنع وفه ةفيلخلا ىلإ ةيطع نبا

 . ثداحلا اذه نع تالمأت . شكارم ىلإ هدوع لالخ امهمادعإ . ناوخألا هعمو
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 ىديأ نم اهريرحت ىلع لمعلاو « سلدنألا ةيمهأ نع لفاغب نمؤملا دبع نكي مل

 نودحوملا رذن ىلا « ةيطبارملا ةيروطا ريمإلا نم أزجنيال ًاءزج اهرابتعاب نيطبارملا
 نقش احلا نم قوما ناك [ + كرت صالطشماو ٠ ايلع ءاشنلا ميسقل
 ىف هارثف « ةروطخلا نم تغلب امهم « ةيلخاد لغاشم وأ ثداوح ةيأ « سلدنألا

 , اهدوزيو« سلدنألا دوفو لبقتسي : نيطبارملا نيبو هنيب عارصلا نم لحارملا قدأ

 «ةريزحلاهبش ىلإ هشويج هيجوتل ةصرف لوأ زبتني كلذ دعب وه مث « هنوعو هحصنب

 . املع نيدحوملا ةرطيسل لييثسلا دهقتو « سلدنألا ثداوح نم اهيصنب ذخأتل

 دض سلدنالا ىف ةروثلا ءامعز نم نمؤوملا دبع ىلع دفو نم ةمدقم ىف ناكو

 وبأو « ةدنرو شكرأو شيرش معز نوزع نب بئاسلا نب رمغلاوبأ « نيطبارملا
 ىلع وهو ه١04 ةنس لئاوأ ىف هيلع ادفو « لوزعملا ةبطرق معز نبدمح نب رفعج
 اهتامعز داجنإو « سلدنألا ثداوح ىف لخدتلل هتمه ضاهئتسال « شكارم راصح

 نمؤملا دبع ىلع ليلقب هدعب وأ تقولا سفن ى دفوو . نيطبارملا دض نيرئاثلا

 بقع « "ىسق نب دمحأ نيديرملا ةروث معز وأ « سلدنألا برغ ىف ةروثلا معز
 ريزو نب ئارديس هسفانمو همصخ دي ىلع ةلتريمو بلش ىف هترامإل هدقفو هعلخ

 « نمؤوملا دبع ىلع همدقم فورظ هعضوم ىف انلصف نأ قبس دقو . ةجاب بحاص
 ىلع دفو مث . هب هئاقل ناكمو « همدقم خيرات ىلع فالخ نم كلذب طيح امو

 « ةيليبشإ نم ريبكدفو + شكارم حاتتفا بقع ه 041 ةئس لئاوأ ىف نمؤملا دبع

 هيلإ نولمحن « ةيليبشإ ءامعز نم ةدعو ىنرعلا نب ركب وبأ ىضاقلا هسأر ىلعو

 ه 848 ةئس رخاوأ ىفو . اهل نيدحوملا حاتتفا رثأ ىلع كلذو « ةيليبشإ لهأ ةعيب

 حاتتفال هتدع دعي السب وهو « نمؤملا دبع ىلع دفو « ه ه45 ةنس لئاوأو
 ريثك اهنيب .نمو « سلدنألا رضاوح فلتخم نم ةديدع ةيسلدنأ دوفو « ةيقيرفإ

 اوغلب « داوقلاو ءامعزلاو ةاضقلاو ءاهقفلا نم « نيزرابلا سلدنألا تالاجر نم

 « سلدنألا ىلع ىراصنلا ناودع ةروطخ مهاابطخ هل حرشو « ةئاوسخ وحن



 ا

 هلك كلذو « داهخلاو نوعلا ديزم نم كلذ هيضتقيامو « ةبطرق ىلع مهتلاطتساو
 . ©2هعضوم ىف لبق نم هانلصف امسح

 نوكت ىذلا « مزعلا ءاكذإ ىف اهرثأ ةيلاوتملا ةيسلدنألا دوفولا هذه مدقل ناك
 ىلعفلا لخدتلا ىلإ هتردابمو « سلدنألا نوئش وحن « لبق نم نمؤملا دبع ىدل
 تفلتخا دقو . اهلإ ةيركسعلا ثوعبلا هيجوت ىف هدوهج ةفعاضمو « اهداوح ىف

 اذه ةيفيك فو « سلدنألا نوئش ىف نيدحوملا لخدت خيرات ديدحت ىف ةياورلا

 0 ساب يوما ساووكوردم

 « ناسملتل نمؤملا دبع حاتتفا بقع (م 1144 ) ه ه9 ةئس رخاوأ ىلإ عجري
 فال ةرشع نم ًايدحوم ًاشيج سلدنألا ىلإ نمؤملا دبع ثعب خيراتلا اذه ىنف

 ةريزحلا لحاسب شيلا اذه لزنو ؛ديعس نب ىسوم نارم ىنأ خيشلا ةدايقب سراف

 + الص اهودتتفا + شيرش ةنيده وه هوحتتفا دلب لوأ ناكو « ءارضحلا

 ةيماح ىف « نيطبارملا ةيناغ ىنب نم وهو « نوزع نب رمغلا وبأ اهحاص جرخ ذإ

 .هتعاط ىف هلوخد نلعأو « نمملا دبعل عيابو «سراف ةثامئالث اهماوقو « نيطبارملا

 مهكالمأت ررحو « نيلوألا نيقباسلاب شيرش لهأ نومسي كلذل نودحولا ناكو
 « مالسلل سلدنألا دوفو مهيلع تمدق اذإ نيدحوملا ءافلخ ناكو « مراغملا نم

 . دوفولا ةيقب مهولتت مث « نوقباسلا نيا مهلع ىدانيو ء شيرش دفو نومدقي
 نيدحوملا لوخد « نوحرف نبا نع القن « ساطرقلا ضور بحاص انل ددحبو

 ةريزحلاو فيرط ةدلب نودحوملا لخدو . ه ه4 ةنس ةجحلا ىذ رهشب شيرش

 ةياورلا هذه نأ ديب .0ةيليبشإ ىلإ اهنم نوطبارملارفو « ليلقب كلذ لبق ءارضحلا

 ةياور ىه ىرخأ ةياور اهضراعت « ساطرقلا ضور بحاص اهم درفني ىلا
 سلدنألا نوئش ىف نيدحوملا لخدت نأب ىلدت ىهو « نودلخ نباو رابألا نبا
 اهلخد « سادنألا ىلإ هجأو ىدحوم شيج لوأ نأو ء ه ه٠ ةنس ىلإ عجري

 هشيجب ركسعي نموملا دبع ناك اًميح هنأ وه كلذ ليصفتو . ه 04١ ةنس لئاوأ ىف
 كئاق نومي نب ىسنع نب ىلع ةيلع.دفو * .ه 54: ةنس .قأ ساف”ناوسأ تحت
 « سلدنألا ىلإ داع مث « هتعاط هيلإ مدقو « سداق هايم ىف ىطبارملا لوطسألا

 ةيشوملا للخلاو « 584 ص 5 ج نودلخ نباو ؛ 8 ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا ( )١
 17٠١. ص ءاريسلا ةلخلاو ء له ل ناطر كررو « ١١١ص

 .1؟#و ١8١ ص ساطرقلا ضور (؟)
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 لخدت ةيادب عجرن نأ انعسو ىو « ©22سداق عماجم نيدحوملل ةبطخلا ماقأو

 لخدت امأو . هه 4٠ ةنس ىلإ ىنعأ « خيراتلا اذه ىلإ سلدنألا نوئش ىف نيدحوملا

 لئاوأ ىلإ رابألا نبا لوقل ًاقفو عج رف سلدنألا نوئش ىف ىركسعلا نيدحوملا

 نمؤوملا دبع ىلع « برغلا ةروث معز ىسق نبا دفو اهيح هنأ كلذو . هاه41 ةنس

 نمل ضال تباو + عيزتلا رازث دابث] لع نحيل هن: ةنم أنلا عيزر ف

 سلدنألا ىلإ ًاشيج ه 041 ةنس مرحملا ىف نمؤملا دبع ثعب « نيطبارملا ىديأ نم

 مث « ءارضملا ةريزحلاو فيرط حتتفا ىذلا وه شيحلا اذهو . ىسق نبا هعمو
 لإ اهديعيلو « ايلع بلغنا ريزو نبا دي نم اهحتتفيل بلش ىلإ كلذ دعب راس

 « برغملا ىلإ ىسق نبا روبع نأ « لبق نم انيب دق اننأ ديب .©0 ىبسق نبا اهبحاص

 ىسق نبا دقق بقع كاذو « ليي ربأا نا هددع ذل را دعب مو هنأ دبا

 ى حجري امسح عقو دق روبعلا اذه نأو « 04٠ ةنس نابعش ىف ةلتريم هترضاحل

 سلدنألا ىلإ ىدحوم شيج لوأ نمؤوملا دبع هجو انهف « ©9ه 54٠ ةنس رخاوأ
 دعب زاحنا مث « نيفشات ريمألا هداق نم لبق ناكو « ىوّسملا دمحم نب زاّرب ةدايقي

 مث ء ديعس نب ىسوم ةدايقب رخآ شيجم هدمأ مث « نيدحوملا ىلإ هعرصع
 هبش ىق نيدحوملا ةمهم تناكو « يا علا نب و ةقايقإ كلا شيحب

 شيحلا اذه روبع“ناكو . عم راوثلاو « نيينوتمللا اولتاقي نأ « ةريزحلا
 نودحوملا ىلوتسا نأ دعبو .ه ةئئم مرحملا رهشثا سلقالا لإ هعئحولا

 معلإ مفنا ثيح شيرش ةنيدم ىلإ اوراس « ءارضخلا ةريزحلاو فيرط ىلع

 اهحاص نلعأف « ةلبتل ةئيدم ىلإ اوراس مث . هدلوو نوزع نب رمغلا وبأ اهحاص

 « ةلتريم ىلإ كلذ دعب نودحوملا دصقو . ةعاطلا ىجرورطبلا دمحأ نب فسوي

 ريزو نب ىارديس هسفانم ناطلس تحت ذئدنع تناكو « لبق نم ىسق نبا ةرضاح
 اوراسو . ىسق نبا ىلإ اهرمأ اودرو « بلش ىلع اولوتسا مث . اهملع اولوتساف

 سويلطب ىلعو « ريزو نبا رظنل اناكو « سويلطب ىلإ مث ةجاب ىلإ كلذ دعي
 هنيجس قلطأو « ةعاطلا ريزو نبا نلعأف « ليمصلا نب هللا دبع هلاخ هلبق نم

 هنجسو هيلع بلغت دق ناكو « نيديرملا ءامعز دحأ رذنملا نب رمع نب دمحم

 .,مع ص دو جنودلخ نيا )١(

 . 3٠٠ ص ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نبا )١(

 .584 ص 5 جاو 2155 ص ؛ ج نودلخ نبا )١(



 - مخ

 دصقف « نجسلا ىف وهو هائيع تلمس مث « هعضوم ىف لبق نم انركذ امسح

 رطيسو . 27 ىبسق نبا قباسلا هفيلحو هليمز بناج ىلإ اهم رقتساو بلش ىلإ
 «نيديرملا ىديأب تناك ىلا « برغلا دعاوق ىلع ىلوألا ةلوحلا هذه ىف نودحوملا

 مهأ ةياغل « ةمدقم ىوس نكت مل اهنأ ديب . رهشأ ةعضب ىوس مهم قرغتست ملو
 . ةيليبشإ ةرضاح ىلع ءاليتسالا ىه « رطخأو

 « نيديرملا ءامعز مهلإ مضناو « ةيليبشإ ىلإ مهتاوق رئاس ىف نودحوملا راسو

 اولوتساو « هتاوق ف لك ىجورطبلا فسويو ريزو نب ىارديسو ىسق نب دمحأ
 « برغلا نم ةيليبشإ اتعلق امهو « رصقلا نصحو ةطايلط ىلع ًاحلص مهقيرط ىف
 نم اهترصاحو . ةيليبشإ لوح راصحلا اوبرض مث « ةعاطلا اهاتلك تنلعأ دقو

 بحاص « نوميم نب ىسيع نب ىلع ةدايقب « ىسلدنألا لوطسألا نفس رحبلا
 ةيطبارم ةيماح ىوس ةيليبشإب نكي مل ذإ « راصحلا اذه دمأ لطي ملو . سداق

 ناعرسو « صب رم مضخ بعش اهطوح نمو « ةقيقد فورظ ف عفادت « ةفيعض

 نم نودحوملا لتقو « ةنومرق ىلإ نوطبارملا اهم رفف « ةنيدملا نودحوملا محتقا ام
 ركب ىلأ ىضاقلا دلو « ىبرعلا نب هللا دبع ةعمعملا كلت ىف لتقو « مهْنم هوكردأ

 نمر شع ىناثلا مويلا ىف ةيليبشإ حتف متو . اهئأمعزو ةنيدملا ءاهقف ديمع « ىلرعلا نبا
 « نمؤملا دبع ىلإ حتفلاب بتكو ©9(م 1141 ةنس رياني 18) ه 04١ ةنس نابعش

 « ليلقب اهحاتتفا دعب ابلإ مدق مث « شكارم لوخخد كشو ىلع وهو « هب ملعف
 انركذ امسح « اهلهأ ةعبب هيلإ لمحم « ىنبرعلا نبا ىضاقلا ةسايرب ةيليبشإ دفو

 .ه ه4! ةنس لئاوأ ىف كلذو « لبق نم

 اوخأ « ىسيعو زيزعلا دبع « ةيليبشإب نيدحوملا ركسع ةخيشم نيب ناكو
 « اهككح ىلوتي ريمأ نود اهحتف دنع « ةيليبشإ تناكاملو . ترموت نبا ىدهملا

 كفس الحتساو . ىغطو امهالك ىغبو « امهكولس ءاسف « ةمهملا هذه ايلوت دقف
 « ىضوفلا بورض رشا ًاحرسم امهلظ ىف ةنيدملا تدغو « لاومألا بهنو ءامدلا
 رداغف « هب كتفلا امزعاف « ةلبل بحاص ىجورطبلا فسوي كلذ ىق امهضهانو

 )١( ص رابألا نبا ٠١٠4 « ص 5 ج نودلخ نباو 584 .
 ريثآلا نباو « 584 ص 5 ج نودلخ نباو « 765 ص ءاريدلا ةلحلا ىف رابآلا نبا (؟)

 ه ه 4٠ ةنس ىف ناك ةيليبشإل نيدحوملا حاتتفا نأ ساطرقلا ضور بحاص لوقيو . 44و45 ص ١١ جا

 . ةفيعض ةياور ىهو ( ١١ ص )
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 لولف عم فلاحتو « ةعاطلا ضقنو « اهنم نيدحوملا جرخأو « هذلب ىلإ ةيليبشإ
 ةعاطلا ىلع جرخ مث . رصقلا نصحو « ةطايلط لهأ لعف اذكو . نيطبارملا

 بحاص ماجحلا نب دمحمو « سداق بحاص نوميمنباو « بلش بحاص ىسق نبا

 . هدلوو شيرش بحاص نوزع نبا ىوس نيدحوملا ةعاط ىلعتسبثي ملو «سويلطب
 تقولا سفن ىف عقو دق « نيدحوملا ةعاط نع ءامعزلا كئلوأ جورخ نأ ظحالنلو

 ىدمحالو ؛ (ه 847 ) نيدحوملا دض ىساملا ةروث برغملاب هيف تمرطضا ىذلا

 بارطضالا اذه ةصرف ةيناغ نب ىبح زهتاو . مهلودو مهناطاس ددهت اهنأ نيح

 « مهكح ىلع برغلا ءامعز طغسو « نيدحوملا فرصت ءوس ىلع بترت نيذلا

 « ةريزحلا هبش لخدم « ءارضحلا ةريز1لا ىلع تبلغت « نيطبارملا نم ةوق ثعبف

 ضايع ىضاقلا اهديمع ةماعزب « ةعاطلا اهلهأ علخف « ةتبس ىف كلذ ىدص ددرتو

 ىلوتو « نيدحوملا نم هعم نمو ىلامنيتلا فولخم نب فسوي اهللاو اولتقو « ىببسلا

 لال قو : هنضوم قطامق اح كلذو :يرارصصلا ركب نأ ني وع امرأ
 نمو ىدهملا اوخأ ىسيعو زيزعلا دبع اهرداغو ةيليبشإ ف لاوحألا تءاس كلذ

 امهعمو اراس مث « نوزع نبا لقاعمنم رتشبب نصح اقحلو «نيدحوملا نم امهعم
 نم امم نم اولتقو « اهوحتتفا ىتح ةريزحلا اورصاحو « هتاوق ىف نوزع نبا

 شك ارم اقحلو برغملا ىلإ ثاذ دعب رحبلا ىسيعو زيزعلا دبع ريع مث . نيطبارملا
 ©20نمؤملادبع ىلع جراوخلا رابخأ ىف هركذ قبسام امه ريصمو امه رمأ نم ناك ثيح

 ثعبف رداب « سلدنألا ىرغو ةيليبشإ ىف ثدح امب نمؤملا دبع ملع املو

 ًازاّرب ب دنو « ناولس نب فسوي ةدايقب « ةريزحلا هبش ىلإ نيدحوملا نم ًاشيج
 « هلبل ىلإ الوأ هتاوق ف فسوي راسو . سلدنألاب ةيابحلا نوئشل وسما دمحم نبا
 نصحو «ةطايلطل هعاضخإ كلذ التو :هعضخأو ىجورطبلا ةروث ىلع ىضق ثيح
 لماع اهبحاص نلعأو « ةريبط ةنيدم عضخأف « برغلا ةيصاق ىلإ راس مث . رصقلا

 سداقو برغلا ةيرمتنش بحاص نوميم نب ىسيعنب ىلعنلعأو « ةعاطلا بيهم نبا
 «سويلطب بحاص ماجحلا نب ىلع نب دمحم هوذح اذحو «ةعاطلا ىلإ هتدوع كلذك

 عقو اهل ناكو تلبقف « نمؤملا دبع ةفيلحلا مسرب ةمخفلا ايادهلا نم ةفئاطب ثعبو

 السب وهو « نمؤملا دبع ةفيلحلا ةلباقم ىلإ سلدنألا دوفو تيعد املو . نسح
 ىارديس مهتمدقم ىفو مهركذ مدقت نيذلا « برغلا ءامعز راس ء 058 ةنس ىف

 .؟74 ص 5 ج نودلخ نبا )١(



 مل اء

 ىسق نبا ىوس مهم فلختي ملو « هئاقل ىلإ « ةربايو ةجاب بحاص ريزو نبا
 ىف نيدحوملا مدقت ىأر اميح « ىسق نبا ناكو , ©0ةلتربمو بلش بحاص

 وهو« هسفن ىلع ةردابلا ىشخ دق : مهئاول تحت هئامعز ءاوضناو « برغلا ءاحنأ

 ؛ريوضتي لا يدوم ىف اطل ٠ رم هزيل نيطدعوملا تا الا نوم

 زجاع هنأ ىأر الف « مهنوطس نمأي نأو « مهم نيعتسي نأ طقف هدصقم ناك امنإو

 « ىراصنلا ىلإ لوح ٠ برغلا ءامعز هئالمز لك عضخ نأ دعب « مهتمواقم نع

 ةيبرعلا ةياورلا هيمست ىذلا وهو « لاغترلا كلم زيكي رنه وسنوفلأ ىلإ ثعبو
 «هتوعدىلإ وسنوفلأ باجتساف « نوعلاو فلاحتلا هدشاني ©9كلنرلا نباو قنرلا نباب
 ىأر |لف ءدوشنملا نوعلاب هدعوو « حمرو سرتو « هسارفأ نم سرفب هيلإ ثعبو

 صلختللةرماثوم اوربدو « هيلع اوطغس « ىراصنلا ىلإ ىسق نبا لوحت بلش لهأ
 نودحوملا ناكو « قباسلا هفيلحو ىسق نبا ليمز « ىم<ألا رذنملا نبا ةماعزب « ةنم

 « مدقت ايسح « اهم ماقأو بلش ىلإ داعف « سويلطب نحس نم هحارس اوقلطأ دق

 لوخد ىلع اولاتحا مث « هل اهودعأ ةه زنب ىسق نبا دلو نيسحلا نورمآتملا لغشو

 اوكتفو « نصحلا مهنم ةفئاطتمحتقاو « بجارشلا رصقب ىمسملا وهو « رصقلا

 اوبصنو « ىراصنلا كلم نم هيلإ ىدهملا حمرلا ىلع هسأر اوعفرو « ىسق نباب
 قى كلذو « ةيدحوملا ةوعدلل مهءالو نينلعم « رذنملا نبا مهتسايرل هناكم

 ةساير تبنا كلذبو « ) مااعا ريمتبس ) ه 045 ةنس نم ىلوألا ىدامح

 ىلع ةروثلاو جورحلا نلعأ نم لوأ اوناك نيذلا نيديرملا ةسايرو « ىسق نبا

 . برغلا ةيالو ىف ن.طبارملا

 ًارعاشو « فوصتلاو مالكلا ملع ىف امسالو « ًاعيلض ًاملاع ىسق نبا ناكو

 : هتروثب ديشي هلوق كلذ نف . همظن نم ةفئاط رابألا نبا انل دروأ دقو . الزج

 متاقلاو اقّرلاب أفطت برحلا الو 2ىمح نع ظعولاب لاطبألا عقدت امو

 مصالغلاو ىلطلا ءام اهدزاوم لّبذو تاقهرم ضيبب نكلو

 مراوصلا قاقرلا ضيبلاب برضنو انقلاب ليحلا نعطن ىتح حلص الو

 .؟80# ص 15 ج نودلخ نبأ )000(

 بحاصب بيطخلا نبا هيمسيو . ( ١٠٠ص ءاريسلا ةلحلا ) قيرلا نباب رابألا نبا هيمسيو ( ؟)
 . ( 881 نص مالعألا لامعأ ) ةكشانلا لاغتربلا ةرامإ ةمصاع ذثموي تناك دقو « هذوطر# ةيرملقت
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 ©اظملاب مترج لل ملظلا نع انفويس انتح دق سانأ نحنو

 نمؤتال ةميكشلا ىوق الجر « مدقت ايف هرابخأ انلصف دقو « رذتملا نبا ناكو

 «هتاملقتو هضاقتنا نوشخم « مهتوعدب هكسمت نم مغرلاب نودحوملا ناكو « هبقاوع

 لالتحا ىلإ ىسق نبا عرصم دعب حمطي ىرخأ ةهج نم ريزو نب ئارديس ناكو

 « رذنملا نبا ةيالو ىلع ليلق ىوس ضم مل هنإف مث نمو « هكالمأ ىلإ اهمضو بلش

 ىف ةالصلا بحاص نبا هلصف امسح.كلذو « الع بلغتو بلش ىلإ راس ىّتح

 ىلع نودحوملا ضرتعي ملو . انيلإ لصي ملفلؤوم وهو ٠« نيديرملا ةروث ؛ هباتك

 ىلإ ؛ ىمعألا رذنملا نبا دوعي نأ اوشخ مهنكلو « بلش ةساير ىف ريغتل اذه

 اهرداغ نيح دعبو . مهباقر تحن اهم قيل ةيليبشإ ىلإ هولقنف «ىرخأ ةرم ةروثلا

 قوت ىتح اهب ماقأو « الس ىلإ دصقو ء برغملا ىلإ رحبلا ربعو « رذنملا نبا
 . ه هه ةنس

 دقو « ًارعاش ًابيدأو ًاملاع « ىسق نبا هليمز لثم « رذنملا نبا ناك اذكو

 ركب ابأ هريزو بطاخم هلوق كلذ نف ء همظن نم ةفئاط رابألا نبا انيلا لقت
 : رصعلا اذه ىف برغلا ءارعش نم ًاضيأ ناك دقو « لخدملا نبا

 روبم تناو ىلت نأ كبسحف 2 ةمزأب اموي رهدلا كنم ضغ نْنل

 رورس مودياال لاح لك ىلع ام لثم لج نإو ىبي ًاسأ سيلف
 ريسع كادل ىببأ تضرعأ اذإ 2بحاص سانلا نم ايندلا ىف دجويأ

 ريدج كاذب ركب ابأ ”نإف نكي نإف لانيال آزيزع تبلط
 رست هيلإ رح هدعب اق مهلك سانلا نم ًاظح هب تيضر

 ج3

 تبا امو « سلدنألا ىرغ ىف ثداوحلا روطت انضرعتسا نأ دعب نآلا دوعن

 ةيالو ةيصاق ىف بلش ىح ةيليبشإ ذنم « هيلع مهناطلسل نيدحوملا طسب نم هيلإ

 . سلدنألا طسو ى ثداوحلا عبتت ىلإ « برغلا

 « اهلع هناطلس ىطبارملا ةيناغ نب ىح رممألا داعسا قو م ةيظرق انكرع

 ىضاقلا قباسلا اهميعز اهرداغو « ةلاتشق كلم عباسلا وسنوفلأ رصيقلا ةرزاؤع

 . 5918و 581 ص مالعألا لامعأو «؟.4و هلو م. نص ءازينلا ةلحلا عجاو (1)

 . ٠٠١٠64 - 5١5 ص ءاريسلا ةلحلا (؟)



 ل

 نيدحوملا مدقت نم هوأر امل ىراصتلا هترزاؤم نع ىلخت نأ دعب « نيدمح نب

 ةئداهم ىلإ كلذب مهرارطضاو « ةيليشإ ىلع مهتاليتساو « برغلا ةيالو ىف
 وسنوفلأ ناكو . ( ه ه١4 ةئس لئاوأ ) ةبطرق ىلع هناطلس ةيامحو « ةيناغ نبا
 هبش ىف نيطبارملا ناطلس نم قبتام رخآ لثم ةيناغ نبا نأ « قحن ىري عباسلا
 « سلدنألا طساوأ ىلإ نيدحوملا فحزل ةمواقملا زمر ىحضأ هنأو « ةريزحلا
 كلل ًامبات عقاولا ىف ىحضأ هنأ « ةرارملا نم ريثك ىف رعشي ةيناغ نبا ناكو
 رمتساو . هتئيشمب ائيهر ىحضأ سلدنألا فو ةبطرق ىف هريصم نأو « ةلاتشق
 هبلاطم ىف طتشي ةلاتشق كلمو ٠ ىراصنلا عناصي ىرخأ رهبشأ ةدع ةيناغ نبا
 نصح ىلإ وسنوفلأ هاعدتسا اريخأو . هتافرصت ىف هيلع قيضيو « هتابغرو
 ءاول تح ًايوضنم « ىنرعلاب فرعي لجر وهو « هكاح ناكو « رجودنأ
 لزانتلاب « هلاتشق كلم هبلاط كانهو « رجودنأ ىلإ ةيناغ نبا راسف ٠ ىراصنلا
 ةيناغ نبا رطضاف « هتيامحو هتفلاحم ىف رارمتسالا ءاقل « هدّبأو ةساّيب نع هل
 بلاطف ةلاتشق كلم داع مث . نيتماحلا نيتدعاقلا نيتاه نع ىلختلاو لودقلا ىلإ
 رهاظلاو . هيلع ةضورفملاةيزحلا ةفعاضموأ ؛ناّيج ةنيدم نع هل ىلختلاب «ةيناغنبأ
 لصتاو . تقولا ضعب هلهمتساو هلطم ةباجإب « ةلاتشق كلم دعو ةيناغ نبا نأ
 ناكو « ىدحوملا ةيليبشإ ىلاو ىوسملا دمحم نب زاربب « ًارس تقولا سمن ىف
 « ةجتسإ ةنيدمب ةيفخ نانثإلا عمتجاو « نيقباسلا ن.طبارملا ةداقلا نم مدقت امسح
 انل لوقيو . نيدحوملل ةنومرقو ةبطرق ملستب ةيناغ نبا موقي نأ ىلع اقفتاو
 حضوي نأ نود «بحأ امب » نمؤملا دبع باطخ هلصو ةيناغ نبا نأب بيطحلاا نبا
 : ةنواعم وه كلذ ناك ارو « ىلختلا اذه لباقم ةيناغ نبا هبلط ىذلا ام انأ
 هءارفس ةلاتشق كلل« ثعب امل هنإف مث نمو . نايجم ظافتحالا ىلع هل نيدحوملا
 ديعس ىب ةعلق ىلإ مهعبو مهلع ضبق « نايج ملستب ليجعتلاب هنوبلاطي هيلإ
 جارفإلا ىلإ ىراصنلا رطضاو « ةددش« ةسارح تحت اهب اولقتعاف (بصح ةعلق )

 رخآ ىهو « ةطانرغ ىلإ ةبطرق ةيناغ نبا رداغ كلذ رثأ ىلعو . '>نايج نع
 ةنس ةيناثلا ىدامح ىف كلذو « ةريزحلا هبش ىف دءاوقلا نم نيطبارملل ىب ام
 .نيطبارملا ةداق نم ةعاج عم ىنوتمللا ردي نب نوميم اهيلاو اه عنتع ناكو « هه

 (ركذلا فلاسلا لايروكسإلا طوطخم ) ةطاحإلاو « 780 ص * ج نودلخ نبا )0(
 . ةيناغ نبا ةمحرت ىف م8 ةحولو . ديعس نب كلملا دبع ةمجرت ىف 7071 ةحول



 او

 ىفوتمللا ردي لمح نا ىلإ ساطرقلا بحاص ةياورل ًاقفو ىري ةيناغ نبا اكو
 ةياورل ًاقفوو ٠ ةنيهرقو ةيطرق رارغ لع < .نيدحرملا ةلارخ ملسي نأ ىلع
 رمألا بيطحلا نبا ديزيو . ٠ نيدحوملا عم هلاحلثم ١ ىلع هلمحب نأ ىلع نودلخ نبا

 ةنوتمل نايعأب ةطانرغ ىف عمتجم نأ ىلإ ىري ناك ةيناغ نبا نإ انل لوقيف « ًاحوضو
 ةيناغ نبا نأ كلذ نم مهفي دقو . نيدحوملا ىلإ رمألا فيرصت نأش ىف « هفوتسمو
 هذه ضقني امم هنأ ديب .©20مهئاوأ تحن ىوضناو نيدحوملل .هتعاط نالعإب ىهنا

 لح نأ دعب :ةيناغ نبا نأ نم رخآ عضوم ىن بيطحلا نبا انل هركذي ام ةياورلا
 «هتومضرم ىف « نطبا رمال لوقي ناكو « فوتو ضرم مثنيربش اه ماقأ «ةطانرغب
 ةطانرغو ةقرد سلدنألا » : ةيطبارملا ةوعدلل القعم ةطانرغ لعج ىلع لوع دقو

 8 مكيديأ نم ةقر ردلا جرخت مل ةضبقلا نطبارملا رشعم اي ممشج اذإف « اهضيق

 , ©9ةيطبارملا ةوعدلا نعفارحنالا ىف ةهش ةيأ ةيناغ نبا نع ىنني ام وهو

 مه ه4 ةنس نابعش نم نيرشعلاو عبارلا ىف ةيناغ نب ىبحب ةافو تناكو
 سيناب رصقب لصتملا دجسملاب امبصق لخادب نفدو .( م 1159 رياني 7

 ىح هب كربتي ًانورعم ًارازم هربق ناكو « هنفدم ىب هل ًارواجو ء سوبح نبأ

 ©( رشع عبارلا نرقلا طساوأ ) بيطحلا نبا مايأ
 « ريشب ىب نصحملإ ةطانرغ جوتلفجلعلا هالوم زداغ «ةيناغنبا ةافو رثأ ىلعو

 ةلئاط ريداقم تناكو « هرئاخذو هلاومأ هيف عدؤأو « هايإ هالو دق هديس ناكو.

 هالوم ىخأ نباب قحلي نأ هل رطخ مث . ىراصتلا نم ةعاجب هظفح ىلع ناعتساو.

 «كلامنباب فرعي ةطسقرس لهأ نم الجر نصحلا ىلع فلختساو . ةيناغ نب قحإ

 مهل تراس « ثدح امب نودحوملا ملع املو . تام ىح هبذعو قمسإ هيلع ضبقف

 ناكام رئاس ىلع اولوتساو « نصحلا ىلع اؤبلغو « ةبيرقلا ةشول ةنيدم نم ةيرم
 , 2©هليلج رئاخذ اهنم ناكو بايثلاو ىلح لاو لاومألا نم هيف

 « ةعاجشلاو ةأرهلا رفاو ًايدنجو « ًامان ريمأ ةيناغ نب ىلع نب ىبخم ناكو

 رفاو اكاخنو « انطق ايسايس تقولا سفن ىف ناكو ؛« بورحلا بيلابسأب ةريكلاز

 ةطاحإلا ىف بيطخلا نباو : ؟8ه ص + ج نودلخ نباو ١١5 ٠ ص ساطرقلا ضور ْ )١(

 . م55 ةحول ( لايروكسإلا طوطغعإل
 4١21و #1١ ص ١) ج ( 1565 ) ةطاحإلا ىف بيطخلا نبا (؟)
 . م98 ةحول ( لايروكسآلا طوطخم ) ةطاحإلا ىف بيطخلا نبا (؟)
 م0 ةحول ( لايروكسإلا طوطخم ) ةطاحإلا ىف بيطملا نبا ( 4 )
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 .فلتخم نم هيلو امو « هتايح لحارم مدقت ايف انضرعتسا دقو « ةردقملاو ةيافكلا
 ىلا ( هه78 ) ةغارفإ ةعقوم اهسالو ء ى ىراصنلا ةبراحم ف هي رهان امور« مماثلا

 هبيطخلا نبا انل صخليو . براحا وسنوفلأ ىلع رهابلا مهرصن نوطبا رملا اهف زرحأ
 ةفرعملاو « مادقإلاو ءاهدلا ريثك « ًامزاح « ًامهش الطب ناك» : هلوق ىف هلالخ

 دقف « ةيناغ نب ىلع نب دمحم رغصألا هوخأ امأ . « همدقت ىلع ًاعمجم « بورحلاب

 ىلع ثبلو « فسوي نب ىلع مايأ ء ه ه٠ ةنس ذنم ةيقرشلا رئازحلا مكح ىلو
 « اهمئاعد تراهلاو « ةيطبارملا ةلودلا لاوحأ ترئعت ىبح ةليوط ةدم اهنيالو

 ةوعدلل انصح ًارهد ترمتسا « ةلود اه هبقعل ناكو . رئازحلا مكحب لقتساف
 . ةيدحوملا ةلودلا دض ريرملا حافكلل ًازكرمو « ةيطبارملا

 . صرفلا صيرتيو « ثداوحلا بقري « ءانثألا كلت ىف ةلاتشق كلم ناكو

 .ىح « ةطانرغ ىلإ اهرداغيو « ةبطرق نع نيدحوملل ىلختي « ةيناغ نبا داك امن

 « عافد الب لئدتع تناك اهنأ رهاظلاو ءةعدقلا ةفالحلا ةمصاعىلع نويلاتشقلا فحز

 نويلاتشقلا اهلخدف « ىراصنلل ًاعفد عيطتست ال « ةريغص ةيماح اهدل تناك وأ

 ها6517 ةنس بجر وأ ةيناثا' ىدامح ىف ودبي اهف كلذو © نيماع لالخ ةيناثلا ةرملل

 نأ كلذ « دمألا ريصق الالتحا ناك هنأ ديب . (ما14م ةنس ريمسيدوأ ريفون )

 مهني مل «ةبطرق نع ملل ىلختلا ىلع « ةيناغ نبا ةقفاوم ىلع اولصح ذم نيدحوملا

 «اهالتحال ةصرفلا نوبقري «رجودنأ نصح ىف اهنم ةبرقم ىلعمهو « ىراصتاا نأ

 ةدايقب ةيدحوم ةلمح لاحلا ىف زهج « ةيليبشإ ىلاو ىوّسملا ازاَرب نإف « مث نمو

 ىجورطبلا فسوي ةدايقب ىرخأ ةوق اهرزاؤن «شيرش بحاص نوزع نب رمغلا ىنأ
 «ركاسعلاب هدادمإل تقولا سفن ىف نمؤملا دبع ةفيلحلا ىلإ بتكو « ةلبل بحاص

 ىب ايركز ىلأ ةدايقب ًايدحوم ًاشيج « ةعرسلا هجو ىلع سلدنألا ىلإ ثعبف
 ةلاتشق كلم رعش املف « ةبطرق بوص ةيدحوملا ركاسعلا تفحزو . روموي
 هدعاوق نع ديعب وهو كبتشي نأ دري مل « ةفحازلا ةيدحوملا تاوقلا ةرفوب

 نم لئالق مايأل هتاوق ى ةبطرق رداغف « اهقاوع نمؤت نال كراعم ىف « هتكلممو

 بجر رهشف كلذو ءاهلعمبلاطلس اوطسبو «ةبطرق نودحوملا لخدو ؛ اهلالتحا

 « نايج ةنيدم اولتحا ىبح كلذ ىلع لئالق رهشأ ضمت ملو .ه 48 ةنس نابعش وأ

 اولوتسا مت . ؟اهالتحا نولواحبو ؛ ًانيح اهوددهب نويلاتشقلا ثبل نأ دعب

 )١( ج نودلخ نبا ٠ ص ساطرقلا ضورو « 7850 ص 1١88 .



 ده” 8 تح

 طساوأ ىلإ نيدحوملا ناطلس دعما كلذبو « ىراصنلا نم ةدبأو ةسايب ىلع

 اوظفتحم نأ اوعاطتسا ىلا « ةطانرغ ةنيدم ىوس نيطبارملا ديب قبي ملو « سلدنألا
 . ىرخأ ماوعأ ةعضب اهم

3# 

 « ةماه ثداوح ةدع سلدنألا قرش ىف تثدح « تاذلاب ةنوآلا كلت ىو

 قرشىلع هتدايسا هطسبو « ةيسرمو ةيسنلب ف شيندرم نب دعس نب دمحم ٍمايق اهلوأ
 ةيمالسإلا دعاوقلا طوقس اهناثو ؛ ىراصنال هتفلاحمو ؛ (ه ه45) سلدنألا

 ةغارفإو ةدرالو ةشوطرط ىهو « ىراصنلا ىديأ ىف ىلعألا رغثلا نم ةيقابلا
 نبا نا « ةيادبلا ذنم حضاولا نم ناك دقو . (ه ه44 ه4 ) ةسانكمو

 نيدحوملا عم ضوخم فوم « ةيسلدنألا ةيموقلا ةركفلا لثع وهو « شيندرم

 هناطلس دطوتب رعش ذم « لعفلاب عارصلا اذه أدب دق وهو « هيف ةداوهال ًاعارص

 .ناحلمنبا امبحاصنم امهعزتناو ءشآ ىداوو ؛ ةطسب ىلإراسف «هتاوق عاتجاو
 اعنا اذكهو . لبق نم انلصف اهسح كلذو ( م 19١1م زه 055 ةنس ىف ىئاطلا

 . ةيماوم ةدعاق ذئموي تناك ىلا « نايج نم ةبرقم ىلإ شيندرم نبا كالمأ

 ةروث « اهنع ديعب شيندرم نباو ةيسنلب ىف ماعلا اذه سفن ىف تعقو هنأ ديب

 دتراف . اهككح ىف نابلش نب كلملا دبع ناورم ابأ ىعدي معز مايقب تبا «ةيلخاد

 < ةروثلا هذه مايق لإ رشي مو ٠ نيح ىدم ةيسنلب رصاحيل هتاوقب شيندرمنبا

 ريشي رخآ صن كلانه نأ ديب . ©3رابألا نبا ىوس اهليصافت ضعب انيلإ مدقيو

 ةفيلخلا امم ثعب « ةيدحوم ةلاسر نع ةرابع وهو « ىرخأ ةيواز نم الإ

 هخرئوم شكارم ةرضح نم « دعس نب دمحم هللا دبع ىنأ خيشلا ٠ ىلإ نمؤوملا دبع

 هذه نأ « ةلاسرلا هذه صن نم رهاظلاو . ه 44 ةنس ةرخآلا ىدامح 1١ ىف

 [راهظجةيجوتلا و نالت هتلاك دعس نب كم دبع هلو ىف تناك قلأ:ةيروألا
 دق « ةروثلا عاضخإو « ةيسنلب ا شيندرم نبا:نأو « امل

 اذه نم ودبي كلذك . ةيدحوملا ةوعدلل مهليم اودبأ نيذلا ايسالو  راوثلاب لكن

 دعس نيا نأو «ةيدحوملا ةوعدلا ىلإ ليملا سفن اودبأ دق ةقرول ةنيدملهأ نأ صنلا

 هتلاسر ىف نمؤملا دبع ةفيلحلا وعديو « ةيسنلب لهأب هلعف اع ةوسأ مب لكن دق
 ةءرلقت تقليو + .ةينحتؤلا'ةوهذلا ف لوشللاو>« ىنهلل ل

 )١( متر -فاثلا ءزحلا - (ةرهاقلا ) ةلكتلا ىف دروام اذه 194018186 .
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 نأو « ةوعدلا هذه ىف لخد نم الإ هتيغبب سلدنألا ءامعز نم دحأ زفي مل هنأ ىلإ

 ىلإ ةردابملا ىلإ هوعدي مث « بلقنملا ءوس هوازج ناك « مهْنم اهلع جرخن نم
 ؛ ديحوتلا ةملك اورهظأ ايح » ةيسنلب لهأ قح ىف هنم ناك امب هموليو « رابتعالا

 , 20, مهصالخأ رهظ ائيح » ةقرول لهأ كلذكو
 . نيدحوملا نيبو دعس نبا نبب كاكتحا لوأ « ودبي ايف اذه ناك دقو

 سفن ٠ سلدنألا قرش ى نودحمب فوس مهنأ نودقتعي نودحوملا ناك دقو

 « مهلإرحبلا نوربعي « سلدنألا ىلرغ ىف اوقل ىذلا « نيرئاثلا ءامعزلا نم زارطلا
 نبا ىف ققحتي مل لمألا اذه نكلو « دادمإلاو نوعلا مهتفيلخ ىلإ نوسمتليو

 مهلصأو « مهموصخ دلأ « ادعاصف نآلا ذنم ودغي فوس وهو « شيندرم

 . ةريزحلا هبش ىف ةيدحوملا ةوعدلا ةمواقم ىف « ًامزع مهمسرأو « ًادوع

 نم ةيدحوملا تاوقلا تمدقت (م ١101 رخاوأ ) ه ه4ا/ ةنس رخاوأ ىفو

 بقع كلذو « اهلع تلوتساو « ةقلام وحن ةردترفلا نم كلذكو « ةرقتنأ
 ءاليتسالا كلذب ملل متو «نوسحنب مكحلا ىنأ ىضاقلا اهلع بلغتملا ابحاص عرصم

 . اهلك ةير ةروك ىلع
 ةبسنلاب ةماهطلا ثادحألاب ةئيلم ةنس (ما١هه) ه ه4 ةنس تناكو

 وه « اهبف عقو ثداح مهأ نأ ريتعن نأ اننكميو . ةيدحوملا ةلودلاو نيدحوملل

 ةلودلا نأ فرعن نحنو . دمحم ركبلا هدلول هدهع ةيالو نمؤملا دبع دانسإ
 نأ دل حينأ اح« نيترلا نبعد ذأو + ةيقيد”ةرضد نسسأ لع تماق + :ةلدحوملا

 ةيالو وأ ةثارو ةجيتن ةفالحلا ىف همايق نكي مل « ترموت نبا ىدهملا ثارت ىتجي

 فئاوطلاو لئابقلا فلتخم رايتخال ةجيتن لقألا ىلع رهاظلا ىف ناك امنإو « دهع

 « ىدهملا ةليبق نم نكي مل هنوك نم مغرلاب « نمؤملا دبعل اهليضفتو «-ةيدحوملا
 « هبةلص هذيمالتو هباعصأ قثوأ « ىدهملل ةبسنلاب ناك هنألو « هتردقمو هلالخن

 ماقو « اقيمع ًاروطت «ىدهملا ةافو ذنم تروطت ثداوحلا نكلو . هيدل هرثآو

 اهموصخةعراصم ىف ىدبأو ءر ود ظعأب ةئشانلا ةيدحوملا ةلودلا ةدايق ىف نمؤملادبع

 مزعب اهرياصم دوقي ىوقلا اهلهاع ىحضأو « ةقئاف ةردقم اهمئاعد ديطوت ىنو
 . اهتعاطو اهدييأت قلطمب هوبحت «ةيدحوملا تاماعزلا رئاس فتلت هلوحو « هل ليثمال

 دقو . 5و 85 ص ةرشاعلا ةلاسرلا « اهيلإ ةراشإلا تقبس ىلا ةيدحوم لئاسر عجار )١(

 . #44 ص 5 ج ىثعألا حبص ىف ًاضيأ ةلاسرلا هذه ترشن
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 برعلا ةروث ىلع ىضقو « ةياجب حتف متأ نأ دعب « نمؤوملا دبع نأ ركذن نحنو
 شكارم رداغ « اهريغو سوسلا ضرأ ىف ةجراحلا لئابقلا ةروث ىلعو « ةيقيرفإ ىف
 راس مث « اهططخ عيسوتو اهدجسم ءانبب رمأو «ىدهملا ريق رازف « لدمنيت ىلإ

 اهتودع ىف اهأدب ىلا تآشنملا ميلو ٠ اضيأ اهططخ حالصإل « الس ىلإ اهنم

 تعقو « ةرئفلا كلت ىف . ه ه4 ةنس طساوأ لئاوأ ىف كلذ ناكو « طابّرلا

 وهو قذيبلا انل مدقي ملو . دهعلا ةيالول دمحم هللا دبع ىنأ هدلول نمؤملا دبع ةيلوت
 خيرات ىف « للحلا ثداحلا اذه نع ليصفت ىأ « نايعلا دهاشو رصاعملا خرؤملا

 نم دافتسي هنأ ديب . ؟9تالك عضب ىف هيلإ ةراشإلاب ًايفتكم « ةيدحوملا ةلودلا
 اذه نأ « هتاذ نمؤملا دبع ةفياحلا لئاسر ىف تدرو ىلا « ليصافتلا فلتخم

 ى لوقي وهف « نيدحوملا بناج نم رايتخالاو ئروشلا ليبس ذا دق نييعتلا
 ةباطلا نم اه نمو « ةجنطو ةتبس ىلاهأ ىلإ عوضوملا اذه نع اههجو ىتا هتلاسر
 ةيقرشلا رئاشعلاو لئابقلا نم ةوعدلا هذه ءايلوأ نإ « نيدحوملاو خايشألاو

 ةيالوب ةعيبلا هذه ىف مهتبغرو مهحارتقاب اومدقت « ةيجاهنصلاو ةيبرعلا « ةفلتخما

 اودبأ « السب هيلع اودفو امل مهنأو « ًاراركتو ًارارم كلذب هيلإ اوئعبو « دهعلا
 نأ ىف هيلإ اوبغرو « تاذلاب ًادمحم هدلو كلذل اوراتخاو « ةحارص مهتبغر

 « هيوني دصق هلك كلذ ىف هل نكي مل نمؤملا دبع ىأ هنأو « مهدالب مكح وه ىلوتي
 مهبلطو نيدحوملا خويش السب هلوح عمج نأ « ىلاعت هللا ةراختسا دعب ىأر هنأو

 رمع صفح وبأ لجألا خيشلا مهمدقتو . رمآلا اذه ىف مهرواشي نأو « محامو
 « هذيفنتو هبوجو نوري مهأو 2 كلذب نومدقتملا مه مهنأ دكأو 2 ىب نبا

 ةبلطلا رئاس دكأو « هموسرو عرشلا دودح ىلع هتعيابم ىلإ نوقباسلا م مهنأو

 رمألا ءاقيإ نم هيف نأل و « هقيقحت بوجو ىلغ اعيمح اوقفتاو « مدقت ام ءاهقفلاو
 عطقو « هبابحأو هئاالخأ نم نيدلا عابتاو « هباوبأ نم قحلا نايتإو « هباصن ىف

 « نيدحوملا ةملك عمجي اهف رظنلاو « هبايتراو هقافن بابسأ نع باترم قفانم لك
 هيلع ىتبا ام « هباقعأو حلاصلا دصقلا اذه لئاوأب « نينمؤوملا لمش مضيو

 ىلع نمؤملا دبع ديزي مث . «مهقالطإو مهييعت هيف لسرتساو « مهقافصإو مهقافتا
 ىأر امل هنأو « قحال رظن الو « قباس دقع » هسفن ىف هل نكي مل كلذ نأب « كلذ

 قافتالا ىف هللا راختسا « هدقعو رمألا اذه طبر ىلع نيدحوملا ةملك قافتا

 . 1١8 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتك (1)
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 خايشألا هدعب نم عباتتو « صفح وبأ لجألا خيشلا ةعيبلا أدبو ؛ هذافنإ ىلع مهعم
 ةيالوب بتكو « ©0ليبق دعب اليبق « نيدحوملا لئابق نم رضح نمو « ةبلطلاو
 . دالبلا رئاس ىلإ دهعلا

 مل هنأ «ةرم ريغ هتلاسز ىف دك وي نمؤملا دبع ةفيلخلا نأ ءرظنلا تفي امل هنإو
 ةلاسر ىف دكديف دوعي وه مث « هدلول نييعتلا اذه ىف قباس دصق هل نكي ملو ركفي
 كلذ ىف هدنع نكي مل هنأ « خايشألاو ةبلطلا ىلإو « ةتبس لهأ ىلإ اههجو ةيناث
 هدابعل هراتخاو « همتأف هدارأ هللا رمأ هنكل ١ مهوتم دهعالو « مدقتم دصق »
 « ىدحوملا ةفيلخلا بناج نم لصنتلا اذه ىف نإ لوقن ,©0ع هممو ملامآب هلمشف
 ةيالول هدلو رايتخا ىف اهلإ دمع ىلا ةوطخلا هذه ةروطخم رعشي ناك هنأب ىلدي ام
 «هبقع ىف ناطلسلا ديلختل لمعي « ًيويند اكلم اهذاختا ىف ودبي نأ ىشخمو ؛ دهعلا
 ىدهملا ىفوت اًيح هنأ فيك مدقت اهف انيأر دقو . ةيكولم ةرسأ مهنم قلخيلو
 نم هريغ نود نمؤملا دبع عاطتسا ( م00١1 ) ه874 ةنس ناضمر ىف ترموت نبا
 « ىمايسلاو ىنيدلا ىدهملا ثارت ىتتجي نأو « ةفالحلاب زوفي نأ « نيدحوملا خايشأ
 « ةيطبارملا ةلودلا ىلع ءاضقلا ف ةيساسألا هتمهم « ةقاش ةليوط دوهج دعب متي نأو
 ةمهملا هذه قيقحت نأ ىف كش ةمث نكي ملو « ةيدحوملا ةلودلا ناطلس ديطوت فو
 ةيركسعلا هتردقمو « نمؤملا دبع ةيرقبع ىلإ هيحاون مظعم ىف عجري ؛ ىربكلا
 راني ظافتخالا ىلإ نموملا دبع علطتي نأ ىعيبطلا نم ناك دقف نذإو « ةيسايسلاو
 . هبقعو هيلبل اهشروي نأ ىلإو « هداهج

 ةجينن «هدلول دهعلا ةيالو ققح مل نمؤملا دبع نإ انل لوقت ةياور كانه نأ ديب
 نكلو « هلئاسر ىف انل دكوي امسح « لئابقلاو خايشألا ةبغر ىلع الوزنو ىروشلل
 ضعب عم مهافتلاب نمؤملا دبع هربد ؛ قباس بيترتل ةجيتن سكعلاب ناك اهقيقحت
 «هلوحنم هدالوأ رثكو ء هزكرم دطوتب رعش انيح نمؤملا دبع نأ كلذو . هراصنأ
 ةيغزو لاله ىنب نم برعلا ءارمأ ىعدتساو « هبقع ىف كلملا قبتسي نأ ررق
 نأ « مل لوقي نم مهلإ عفدو ؛ مهلإ نسحأو مهلصوو « مهريغو ىدعو
 «هدعب نم هيلإ سانلا عجري « هينب نم دهع ىلو مل راتخم نأ نمؤملا دبع ىلإ اوبلطي
 صفح ىبأل ًاماركإ « رمألا ئداب ىف نمؤملا دبع مهجت ملف « مهلإ بلط ام اولعفف

 . 5. - ه5 ص « ةرشع ةئلاثلا ةلامرلا - ركذلا ةفلاسلا ةيدحوملا لئاسرلا ةعومجم 20
 . ه8 ص « ةرشع ةعبارلا ةلامرلا - ةيدحوملا لئاسرلا ( ) ١



 - 3ث

 ةلودلا ف لجرىفناث ربتعي ناكو « نيدحوملانبب هتلزنم ولعل « ىناتنملا بحت نب رمع

 رمع لي نأ « ةفالحلا ن نمؤملا دبع ىلوث موي « قفتملا نم ناكو « نمؤوملا دبع دعب

 « هدلو حيشرُتب هوبلاط نم باجأ نمؤملا دبع نإف مث نمو « هدعب نم رمألا

 ىلع صفح وبأ فقو املف . رمع صفح ىنأل وه امنإو ٠ هل سيل رمألا نأ
 نم هسفن علخ نلعأو نمؤملا دبع مامأ لثف « طيروتلا اذه ةبقاع ىشخ « كلذ
 عيمح ىلإ كلذب بتكو « دهعلا ةيالوب نمؤملا دبع نب دمحل عيوب ذئدنعف « ةيالولا

 , ؟2هيبأ مسا بناج ىلإ ةبطخلا ىف همسا ركذو « تاهحلا

 هدلول دهعلا ةيالو قيقحت ىف ةمساحلا ةوطخلا هذبم نموملا دبع فتكي ملو

 هدالوأ ةيلوت ىه « ىرخأ ةوطخم (ه 5149 ةنس) تقولا سفن ىف امنرق هنكلو

 ةياجم مكحل + دمع هللا كبع انآ دسللا هدهع ةىلوو هدلو بدتف « دالبلا كح

 ساف مكحل نيسحلا ابأ ديسلا هدلوو ؛ نيسحلا نب فل هل رزوتساو « اهلامعأو

 ناسملت كحل صفح ابأ ديسلا هدلوو ؛ نايلس نب فسوي هل رزوتساو « اهلامعأو

 كلملا ديع نب نسحلا ابأ هيقفلا هتباتكل نيعو « نيدوناو نب دمحم ابأ هل رزوتساو

 رزوتساو « ءارضحلا ةريزحلاو ةقلامو ةتبسوكحل ديعسابأ ديسلا هدلوو ؛ شايعنبا

 مكحلا ابأ هيقفلا باتكلا نمو « ىجاهصلا نوميم نب ديعسو ناهلس نب دمحم هل

 ةيلوتلا هذه خيرات قذيبلا عضيو . ليفط نب ركب ابأ فزسليفلاو « سدوره نبا

 :فاليفا 5 سورعلار لأ ياكل لأب عاف لع ديورم دفع لس

 ءالدات كح عيبرلا يأ هلو ىلوو ٠ خيراتلا اذه دعب تمت ةيلوتلا هذه نأ ىرتسنكلو

 نع تانايبلا ضعب ةبسانم ا هذه قذيبلا انيلإ مدقيو « سوسلا ضرأ ديز ابأ هدلوو

 تنب ةيفص امهمأو ناقيقش فسويو رمع نإ انل لوقيف « مهتاهمأو ةفيلخلا دالوأ

 رصقب بوقعي هدلو ةفيلخلل دلو + ه ه4 ةنس ىف ىنعأ ماعلا اذه ىفو . نارمع ىبأ

 ضرع ى ديشرلا رمع دلوو « ريزو نبا هيلإ اهادهأ ةيراج همأو « ميركلا دبع

 ةليبق نم ةيطمل همأو «ًاريغص ًايبصهتنالو دنع ديز وبأ ناكو «سداقنم همأو « رحبلا

 «زعملا نب نسك ام تنب همأو ؛ لمعامسا ديسلا ًاضيأ نماوملا دبع دالوأ نمو . ةطمل

 0 سوسلا ةالب ن ٠ امهمأو ىسوم هوخأو دمحمو « ةمطاف ىعدت ةيسافهمأو ىلعو

 5 . الو ص الا ج ريثألا نبا (1)

 نودلخ نباو ءالو ص 1١ ج ريثألا نباو 4117115 ص ترموت نبا رابخأ عجاز (؟)

 ١85 و١9 ٠ نص ساطرقلا ضورو « 788 ص ؟ ج



 دلع

 ةيلوتو « دمحم هدلول دهعلا ةيالوب ةعببلا دقع نم نمؤملا دبع ىهنا نأ دعبو
 هيجوتو سلدنألا نوئش ى رظنلا ىف ذأ « دالبلا مكح نيرخآلا هدالوأ

 ةيالو ىف ندحلا كلذ ىف تثدح دق تناكو . اهرومأ طبضو اهنياح ىلإ ثوعبلا
 « برغلا راوث دحأ ىيهولا ايلع نأ كلذ نمو . ةقلقملا ثداوحلا ضعي برغلا
 أجلف « مهنم ريثكب كتفو ةرغ ىلع اهلهأ ذخأو ءاليل ةلبل ةنيدم ةبحص ىف مجاه
 فقو الف « اب نم قهرأو « ةبصقلا ىبيهولا رصاحف . نيدحوملا ةبصق ىلإ سانلا
 هروف نم رداغ « ثدحام ىلع ىدحوملا ةيليبشإو ةبطرق ىلاو روموي نب يحب
 جرخو « رارفلاب ىيهولا ردابف « ةلبل ىلإ راسو « نيدحوملا نم ركسع ىف ةبطرق
 ًاعيج مهربتعاو « ًارذع مل لبقي ملف « نيعئاط نيرذتعم « ىلاتلا مويلا ىف ةلبل لهأ
 نم لتق نمم ناكو « ادحأ مهنم حرب ملو « نيعمجأ مهف فيسلا عقوأو « نيينذم
 . دحلا نب رماع وبأو « ثدحملا لاطب نب مكحلا وبأ هيقفلا « مهئاهقف نايعأ

 اهزاوحأ نمو « فالآ ةيناب مويلا كلذ ى ةلبل لهأ نم لتق نم ةياورلا ردقتو
 ةعيقولا كلت ىف روموي نبا عم ناكو . مهدالوأو مهؤاسن عيب مث + فالآ ةعبرأب
 كتفلا عقوو . مرحلا اذه باكتراب هيلع راشأ ىذلا وهو « نوزع نب رمغلا وبأ
 غلب الف . ه ه4 ةنس نابعش نم رشع عبارلا ىف وحنلا اذه ىلع « ةلبل لهأب

 ضحمع ةلبل لهأب كفسلا عينش نم هبكترا امو « روموي نبا هلعف ام نمْؤملا دبع
 رمأ هعمو ةيليبشإ ىلإ صفح ىنأ نب هللا دبع دمحم ايأ ثعب « هدادبتساو هيأر
 ءالبكم رطفلا موي هاذخأو « دمحم نب زاّرب ةنواعمب هلقتعاف « روموي نبا لاقتعاب
 ىلع رمتساو « هلزتع لقتعاف « ناملس نب هللا دبع ةبحص ىف شكارم ىلإ هب اثعبو
 هنع افعف « هبكر ىف روموي نبا راسو « ىدهملا ريق ةفيلخلا راز نأ ىلإ ًائيح كلذ
 صفح ىنأ ديسلا هنبا ةبحص ناسملت ىلإ هثعب مث « ةرخآلا باسح هيلع ىبأو « هنمأو

 , ©9هتقفر ىف اوراس ىذلا نيدحوملا خايشأ نمض

 « شكارم ىلإ ةربايو ةجاب بحاص ريزو نبا دفو ماعلا اذه رخآ ىو
 ةياورلا ىف ىمسملا وهو « زيكي رنه وسنوفلأ لاغتربلا كلم لامعأ نم ةفيلخلاب ًافيغتسم
 مهضارأ و زغ ىلع هبأدو روغنلا ىلعهناودع مقافتو « قنرلا نبا وأ «كنرلا نبا ةيبرعلا
 ةفيلحلا هدعوف « مهله تيتشتو « مهعورز فالتإو « مهطئاسب ىف ثيعلاو

 نودلخنباو «1707 ص ساطرقلا ضورو « 8٠ وا» 4 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا )١(
 اا ع ِج
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 لهأ ىلإ كلذب بتكلاب رمأو « لمؤي ىذلارصنلا قيقحتو ودعلا عدرو « نوعلاب
 .©0ههه٠ ةنس مرحملا نم نيرشعلاو ثلاثلا ىف بتكلا مهملإ تهجوف «ةجابو ةرباي

 * م6

 ىبو « الس ىلإ للمنيت رداغ مث « ةنسلا هذه ىف ىدهملا ريق نمؤملا دبع رازو
 ىف سرغي نأب رمأو ٠ شكارم ىلإ داع مث « نيماع ىدم قذيبلا انثدحم اهسح اه

 اذه طيطختب ىعو 20: هيلولطتش» م سا هيلع قلطأ 2 مظع ناتسب اهجراخ

 بحاص ناحلم نب دمحأ ( ذئموي ةقطاملا مست: تاج اق. ةريعبلاان أو ناجل

 ناكو « اهأشنأ ة ةرشثك نويعنمو « تاغأ نم ءاملا هيلإ ىرجأو :قباسلا شآ ىداو

 « ه ه4 ةئس ىف هيضارأ ىلع شيندرم نبا ءاليتسا دعب شكارم ىلع دفو دق
 .©0ةقئاف ةيسدنه ةربخ نم كلذ ىف هل امل ء هسرغو ناتسبلا ءاشنإ ىف لمعتساو

 « نيحايرلاو راهزألاو هكاوفلا نم سورغلا رئاسب « خضلا ناتسبلا اذه دوزو

 «هترضن ةعورو « هقيسنت لاجي ادغ تح ليلق ىوس ضع ملو « ةردانلا راجشألاو
 اهردق ةحاسم لغشي ناك ناتسبلا اذه نإ عسيلا نبا لوقيو . نانحلا نم ةعطق هنأكو

 هنوتيز داريإ ناك هسرغ نم ةئالث وأ نيماع دعب هنأو « اهلثم ىف لايمأ ةثالث

 . ؟©هكاوفلا نامثأ صخر ىلع ةيئمؤم رانيد فلأ نيثالث غلبي « ههكاوفو

 ىلع لخد « ةيطع نب رفعج ابأ ريزولا نأ « بجعملا بحاص 'ائيلع صقيو

 لامح هرحسف « ناتسبلا ىلع ةفرشم ةبق ف سلاج وهو « موي تاذ نمؤملا دبع
 وه امنإ نسحلا رظنملا نأ هل ىدبأف « نمؤوملا دبع كلذ ظحالو « هتعورو ناتسبلا

 ترمو « هركسعل ًاضرع ةفيلخلا ىرجأ لئالق مايأب كلذ دعبو « رخآ ءىش
 هيلإ تفتلاف « هريزو هبناج ىلإ ناكو « ماظنو ةئيه لكأ ىف ةيلاوتم « بئاتكلا
 .,©0( كراجشأو كرامث ال رفعج ابأ اي نسحلا رظنملا وه اذه نإ الئاق

 ىحاوتب فاوطلا ىف (ه ه0* ةنس) ماعلا اذه ةيقب نمؤملا دبع ىضقو
 « مهظافحو مهئبلطو نيدحوملا خايشأ نم ةفئاط هعمو ؛ سوسلا دالبو سلطألا

 )١ ( ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا 8٠ .

 15١. ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ" (؟)
 . 554 ص مالعألا لامعأ ()
 31١١. ص ةيشوملا للحلا (4)
 . 1١78 ص بجعملا ف شكارملا (ه)



 تنويع

 « ديحوتلا ءاول تحن ةيوضنملا لئابقلاب لاصتالا ىلإ فاوطلا اذهب ىري ناكو
 «ةحاحو «ةجارجرو «ةسيفنجو « ةدومصمو «ةويمدج ءانبأب هفاوط لالخ عمتجاف
 «ديحوتلادصاقمب فيرعتلاو ظعاوملا مهلع ىلت نأب رمأو « اهناكم ىف مهنم ةليبق لك

 نم ةلمح هيلع دفو مث . تالصلا مهف قرفو « يهدئاقعل ًاديطوتو « مل ًاريكذت
 « مهتيوت قداصو « مهناعإو مهءالو نيدك مو « نامألا نيبلاط « ةلوزج لئابق

 وفعلا مهلمشو « ةكلملا نم كلذ ىلع بترتي امو « فالحل ىلإ دوعلا نم اورذحف
 اودكأف « وسلا لئابقب اهبف عمتجاو تنادورات ىلإ كلذ دعب ةفيلخلا راسو . ةمحرلاو

 فرط ىهو « اسن 1 ىلإ لصاملو . هننمو هتياعر مهلمشو « ةعاطلاو ءالولا دوع هل
 ن* مهتاوخا لان ام مهنف « ةتاتنهو للمنيت لئابق هلوح تعمتجا « سوسلا دالي

 « ءاتشلا لبقأو ء ذثموي مرصنا دق فيرحلا لصف ناكو'. ةكرلاو ريحا بابسأ

 « ىرخأ ةرم ىدهملا ربق ةرايزب هتلوج متتخيل للمنيت ىلإ نمؤملا دبع راسف
 ىلإ صرحلا اهب عراسو « هماقم ىلإ قوشلا اهزفح دق سوفنلاو » « اهلإ دصقو
 رمأ ىلا هضيفتسملا هتلاسر ىف انل لوقي اهسح كلذو « « همالعأو ةسدقملا هملاعم

 « راطقألا كلت رئاس نم لئابقلا دوفو هيلع ترطاقت كلانهو . هتلحر نع اهتكب

 ىف اومهفأو » « ماركإلاو ةياعرلاب آعيمح اولمشو « ىبرلاو نايدولا مهم تمدزاو
 « مهرودص حرشام « نينملا نيدلا دئاقعو « نببملا قحلا دصاقم نم كلذ ءانثأ

 . ديحوتلا ةوعدب مهكسمتو « مهوالو دكأتو « « مهرورس فعاضو

 ةوعدلا ءايحإ ىلع لمعلا ىف « اهدصاقم تققحت نأ دعب « ةفيلحلا ةلحر تهتناو

 ءالولا نم اهوحن مهلع بج امب لئابقلا فلتخم ربكذتو « اهداهم ىف ةيدحوملا

 . بئاوشلا نم سوفنلا ةيقنتو «ةدرلاو جورحلا بقاوعنم مهريذحتو «صالخإلاو
 نع تردصو « ه 001 ةنس ناضمر رخاوأ ىف شكارم ىلإ نمؤملا دبع داعو
 « ةيطع نب ليقع ىنأ هبتاك ءاشنإ نم « ةضيفتسم ةلاسر لاوشنم نماثلا خيراتب هتلحر

 .: 990 قرشم غيلب بولسأب تبتك ةعتمم ةلاسر ىهو « رفعج ىنأ ريزولا ىخأ

 جحلا دعب ناكف « ةكرابملا ثادحألا ماع  ه هما ماعلا اذه ناكو

 ةبغرل ًاقيقحت « شكارم ىلإ ةبطرق نم ىناعلا فحصملا رضحأ نأ « للمنيت ىلإ
 ىلا ةروهشملا ةعبرألا فحاصملا دحأ فحصملا اذه ناكو . نمؤملا دبع ةفيلخلا

 ةرشع ةعباسلا ةلاسرلا ىهو « ةيدحوملا لئاسرلا ةعومجم نمض ةلاسرلا هذه عجار )1١(
 .(وئ-ما ص )
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 نم ناكو - ماشلاو ةفوكلاو ةرصبلاو ةكم  راصمألا ىلإ نان ةفيلخلا اهب ثعب
 ىسيردإلا انل هفصو دقو .مظعألا ةبطرق عماجم هنوعدوي «سلدنألاب ةيمأ ىنب رئاخذ

 ددع هيف تيب بارحملا لامش نعو » : ةيت آلا ةرقفلا ىف ةبطرق عماج نع هثيدح دنع
 ناضمر رهش نم ةليل لك ىف عمشلا ديقول اهلكو ؛٠ كسحو ةضفو بهذ توشطو
 نم قاروأ هيف « هلقثل نالجر هعفري فحصم نزخنلأ اذه ىف كلذ عد مظعملا

 هيفو « هنع هللا ىضر هنيميب هطخ يذلا فحصملا وهو « نافع نب نامع فحصم

 نالجر هجارخإ ىلوتيو « ةعمح لك ةحيبص ىف جرحي فحصملا اذهو . هءد نم طقن
 ةعنصلا عيدب ءاشغ فحصمللو . ةعمشب ثلاث لجر مهمامأو « دجسملا ةموق نم

 ىسرك ىبصملا عضومب هلو « هبجعأو هقدأو شقنلا نم نوكي ام برغأب شوقنم

 ,006 هعضوم ىلإ دري مث « هنم بزح فصن ةءارق مامإلا ىلوتيو « هيلع عضوي

 اذه لقني نأ نمؤوملا دبع ىنامأ لجأ نم ناك « ةبطرق ىلع نودحوملا ىلوتسا الف
 ىلإ هئادهأ ىلع اولمع نيذلا مه ةبطرق لهأ نإ لاقيو « شكارم ىلإ فحصملا

 نم رشع ىداحلا مويلا ىف ةبطرق عماج نم هجارخإ ناكو « ىدحوملا ةفيلخلا
 ادلو بوقعي وبأو ديعس وبأ ناديسلا برغملا ىلإ هلمحو « ه هه” ةنس لاوش

 « لالجإلاو ليجبتلا تايآ مظعأب ةفيلخلا هلبقتسا.شكارم ىلإ لصو الف « ةفيلخلا
 ن» ًاتوباتو « ةسيفنلا راجحألاو تيقاويلا عاونأب ةعصرم ةميظع ةوسك هل عنصو
 « كلذك رخاف ىسرك هلمحل لمعو « رمحألا توقايلاب عصرملا بهذلا حئافص
 هلمح دقو « هب ًاكربت هتالمح ىف هشيج ةمدقم ىف كلذ دعب هلمحم نموملا دبع ناكو

 ءافلحللا ىدل سيفنلا فحصملا اذه ثبلو ,© م هه4 ةنس ةيدهملا ةوزغ ىف هعم

 . مهلود رخاوأ ىتح رخآ نرق ءاهز نيدحوملا

 ئدبو ٠ شكارم غماجلا دجسملا ءاشنإب « ماعلا سفن ىف نمؤملا دبع رمأو

 ن* هيلإ لصوي « اطاباس دهل أشنأو « مهما ةنس رخآلا عيبر لئاوأ ىف هئاشنإب

 دوعلا بشخ نم ء سلدنألا ىف هعنصب رمأ ,خف رن هدوزو « ةرشابم رصقلا
 بشملا نم ةروصقم هل عنصو « ةضفلاو بهذلا حئافصب ىطغملا « لدنصلاو

 )١( ص « سلدنألاو رصمو نادوسلا ضرأو برغملا ثصو» ىف ىبيردإلا 5١١951١١ .

 )١( ةلصفم ةلماك برغملا ىلإ هلمحو فحصملا اذه ةصق نعليفط نبا ةياور ىرقملا انيلإ لقن «
 -!84ضصا١ ج بيطلا حفن ) رئاخذلاو فحتلا عئاور نم هب تنيز امو « ةرخافلا هتودك نصوو

 . 1417 ص بجعملاو « [15و18١ ص ةيشوملا للخلا اضيأ عجادو .( 4
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 حتفيال رملا اذكو « ةيلآ ةقيرطب ةدحاو ةعفد اهماوبأ حتفت « عالضأ ةتس تاذ

 رثملا عنص ىلع ماق ىذلا ناكو . كلذك ةيلآ ةقيرطب « بيطخلا دوعص دنغ الإ
 شيعي جاحلا وه ةقلام لهأ نم نانف لجر « ركتبملا وحنلا اذه ىلع ةروصقملاو

 عماخلا ةرانم عنصو ؛ قراط لبج ةنيدم طرطخت ىلع دعب ايف ماق ىذلا وهو « ىلاملا

 دجسملا ءانب لكو . نمؤملا دبع ديفح ؛ روصنملا بوقعي ةفيلحلا دهع ىف « ةيليزشإب
 هئانب ىف تلذبو « ةنسلا سفن نه نابعش فصتنم ىف « رهشأ ةعبرأ وحن ىف عماجلا
 . ©)ةمح لاومأو ةميظع دوهج هتفرخزو هليمجتو

1 

 وحنلا ىلع ةليبشإو ةبطرق ةيالو ن٠ « ةلبل ةذم بقع روموي نبا ليقأ امل
 تيكي نب نمحرلا دبع ديز ابأ ةبطرق ةيالول هناكم نمؤملا دبع ةفيلحلا بدن « مدقتملا
 « ىلامنيتلا ىلع نإ صفح ىنأ نب هللا دبع دمحم ابأ ةيليبشإ ةيالولو « تيخي وأ
 رقم ىلإ امهنم لك بهذو «( م1155 ) هد 5٠ ةئس لئاوأ ف سلدنألا ىلإ الصوف
 تاوقلا ضعب ىف جرخ ىح « ةبطرق ىف رقتسي تيكي نبا داكامو . هتيالو

 ناكو « ةبيرقلا قطانملا ىف ةينارصنلا نوصحلا ةمحاهم ىلإ راسو « ةيدحوملا
 « رجودنأ نصح ىلع اولوتسا دق « عباسلا وسنوفلأ مهكلم ةدايقب نويلاتشقلا

 نصح « تيكي نبا مجاهف « ليلقب كلذ لبق « هنم بيرقلا جورطبلا نصحو
 « روكذملا نصحلا ىلع بلغتو « ىراصنلا نوصح ن. هيلي امو "”جورطبلا
 « ةيناث ةلمح زهجف داع مث « شكارم ىلإ هب ثعبو « ىلاتشقلا هدئاق رسأو

 نينصح ىلع ةرملا كلت ىف اهم ىلوتساو « ةينارصنلا نوصحلا ةجاهم ىلإ راسو
 ضعبو « ةبطرق ىلونج ناعقي امهو «22رودملا نصحو روتنم نصح امه « نيعينم
 . ىرخأ نوصح

 « ةيليبشإ ىلاو صفح ىلأ نب هللا دبع هليمزل ًازفاح تيكي نبا لثم ناكو
 بحاص ماجحلا نبا ىلإ بتكو « نزلا بحاص زاّرب ةنواعمب هتاوق دشحف
 دادزت ىهو ةيليبشإ نم هتاوق ى هللا دبع جرخخو « رغثلا دنج دشحم نأب سويلطب
 سويلطب ىلإ لصو ىتح « نيدهاحملاو نيعوطتملا نم اهلإ مضني نمب « موي لك

 )١( ص ةيشوملا لللا 1١9 .
 مهلرمءط#ع نصح ةينابسإلاب وهو (؟)

 ىاسمل6ا021, ةكمهأوره ةينابسإلاب اهو ( م )
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 اهكلم نم ًاماقتنا لاغترلا ىضارأ وزغ ىلعىأرلا رقتساف ءاهدوشح هيلإ تمضناف

 لامشلا وحن اهؤافلحو ةيدحوملا تاوقلا تراسف . ( كنرلا نبا )زيكيره وسنوفلأ
 هيلع تيلغتو ©27سكنورطأ نصح تمجاهو « هجاتلا رهن تربع ىتح « ىنرغلا ١

 نم ةازغلا ىديأ تألتماو « ايسو التق ةقطنملا كلت ىف تئاعو « هنيماح تلتقو
 اومدقو اودشتحاف ةقطنملا كلت ىف ىراصنلا ردابو «٠ ىرسألاو لاومألاو مئانغلا

 « ىراصنلا اهف مزه ةكرعم نقيرفلا نيب تبشنو ؛ نيملسملا ةلئاقمللا نيعرسم

 ه ةيليبشإ ىلإ نيرفاظ مهدئاقو نودحوملا داعو « مجمالسأ ىلع نوملسملا ىلوتساو

 نمحرلا دبع ىلإ ةفيلحلا ثعب «٠ شكارم ىلإ تاحوتفلا هذه ءابنأ تلصو املو
 «ابلإ امدقف ( شكارم ) ةرضحلا ىلإ مودقلاب صفح ىلأ نب هللادبعو تيكي نبا

 « رصنلا نم هركسع لع لأ تف: اخ ةافرعو . امهيوضخ :ةفيلخلا ىلإ امادقو

 مهتاعدو « هتيار لوح اهلهأ فافتلاو « اهاوحأ ةياعر نم سلدنألل ققحت امو

 يب 02 لا ماودو دييأتلاب هل

 ثداوحلا ريس ىف مساح ريثأت « سلدنألاب ةيدحوملا تاراصتنإلا هذهل ناكو

 ةافو دعب نم « نيطبارملا ىديأب تيقب دق « ةطانرغ تناكو . ةطانرغ ةنيدع

 رادي نب ةوميم املاو عاطتساو + 84 ةنسةنابعشل ةيناغ نب ىبع ربمألا مديع

 « ثداوحلا تعباتت املف . ةعبسلا ماوعألا هذه لاوط اهم دمصي نأ « قوتمللا

 تلاوتو « ىطسولاو ةيبرغلا سلدنألا دعاوق ظعم ىلإ نيدحوملا ناطلس دتماو

 جرحتب ةطانرغ ىف نوطبارملا رعش « اهلا امو ةبطرق ةقطنم ىف مهاراصتنا

 نمؤملادبع ىلإ ردي نب نوميم اهلاو ثعبف ؛مهدراومو مهءاوق لؤاضتو ؛ مهزكرم
 رمأو « هبلط ىلإ نمؤملا دبع هباجأف « نامألاو وفعلا سمتليو « اهميلست ضرعي
 ةتبس ىلاو ديعس ابأ ديسلا هدلوو « ةتبسب لوطسألا بحاص ناهلس نب هللا دبع
 هتيماحو نوميم امهلبقتساو « اهلإ اراسف « ةطانرغ ىلإ ريسلاب ءارضحلا ةريزحلاو

 هللا دبع عم هبحصو نوميم اعتب ع ةييلا فودحمولل ملستو + باحرتب ةيطبارملا

 لزانم اولزنأ ثيح ؛ شكارم ىلإ هتبص ىف اولصوو « ةودعلا ىلإ ؛ ناولس نبا
 ديسلا هدلو نمؤملا دبع بدنو . قازرألاو تالصلا مهلع تقدغأو « ةنسح
 ةيماح عم اهم رقتساف « ةريزحلاو ةتبس ىلإ ةفاضإلاب كر ةيالول ديعس ابأ

 )١( 7مهمعموم ةيجنرفإلاب وهو .

 ص - ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا (؟) 80 8١و .
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 ,0(م 1186 ) ه 98١ ةنس ىف ةطانرغ ىلع نيدحوملا ء ءاليتسا ناكو . ةيدحوم

 ىراصنلا ناكو . ةيرملأ ىلع مهاليتسا « ةطانرغ ىلع نيدحوملا ءاليتسا التو
 ناطلس رايها بقع « سلدنألا داس ىذلا ماعلا بارطضالا ةصرف اوزبتنا دق

 اينابسا كلامم اهف تكرتشا « ةيرحمو ةيرب ةيبيلص ةلمح اوزهجو « نيطبارملا
 ةزببو ةونجنم دادمأ اهعمو « ةينولطقو نوجارأو « (ةرن) رافانو ةلاتشق ةينارصنلا
 ةيرلأ اورصاحو « ةيرملأ رغث ؛ حاتتفال كلذو هينربلا ءارو نم دوشح ضعبو

 رهش ىف هعضوم ىف ركذ امسح اهلع اولوتساو « ربشأ ةثالث ىدم « ارحبو ارب
 « ةريزحلا هبش ىلإ اوريع دم نودحوملا ناكو . (ه 547 ) م 11410 ةنس ربوتكأ
 رغثلا اذه دادرتسا ىلإ نوقوتي « سلدنألا طساوأ ىف ةبطرق ىف اورقتساو

 ةيرحبلا مهتالصاوم ددهم هيف ىراصنلا دوجو ناك دقو ًاصوصمخ « مظعلا ىئالسإلا

 . سلدنألا ىنونجو ٠ طسوألا برغملا ءىطاش نبب اهف « قاقزلا رحب قرش

 اذه قيقحتل تحنس دق ةصرفلا نأب اورعش « ةطانرغ ىلع مهقاليتسا مث الف
 . هماههاو هتياتنع نم ديزع هوبحن « نمؤملا دبع ةفيلخلا ناك ىذلا « عورشملا

 ةلمح ءدب ىذ ئداب ةيرملأ ىلإ ثعبو « هتاوق ةطانرغ ىلاو ديعس وبأ ديسلا دشحف
 تدترا مث « ىراصنلا نم ًاددع تلتقو « ةيرملأ راوسأ ىلإ تلصو « ةيعالطتسا

 ةبصقب ىراصنلا نأ هلهأ نم تملعو « ةيرملأ ىبرغ لامش عقاولا ةجرب نصح ىلإ

 ديسلا راس كلذ رثأ ىلعو . ةنيدملا نع ًاعافد نوعيطتسيالو « ليلق ددع ىف ةيرملأ

 ةدايقب ةيسلدنأ ةوق مهعمو « نيدحوملا نم محض شيج ىف ةيرملأ ىلإ ديعس وبأ

 لوطسأ رحبلا نم اهلإ دصق اهب « .قباسلا شآ ىداو بحاص ناحلم نب دحأ
 لوح نودحوملا برضو . ناهلس نب هللا دبع رحبلا ريمأ ةدايقب ىدحوملا ةتبس
 ليلا :قؤف دعس وبأ ديسلا قاوب . قنات !اوس | ويصتو:+ اك راس ةزرلأأ
 «قيبع قدنخ همامأو « رحبلا ىلإ دتم اروس « ةنيدملا ءازإ ثودحوملا هلتحا ىذلا
 ديم ةيسقلاب ىراضلا رعشو , ةنيدللا لإ تادجنلا لوسو :قوعي ع كلو
 وأ عباسلا وسنوفلأ عرهو « مهلهاعب نوثيغتسي اوتعيق اقوم ةزرؤطق يذلا

 هماوق شيج ى نيروصحلا داجنإل « ةيمالسإلا ةياورلا هيمست انح قظيلسلا

 قرش ريمأ شيتنرم نب هلع نر دمحم قيلت: همم .ملقو + صراف: قلأا رثعات]

 اذه ىف ملسملا ريمألا مدقم ناكو . نيملسملا نم فالآ ةتس نم شيج ىف سلدنألا

 )١( ص ساطرقلا ضور ١57 « م58 ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلاو .
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 يح يع يدعو ايييحم وح يمو ا قم

 نم هءارو ناك امهم « اهروصت نكمي ىلا فقاوملا عنش دش نم « ملسملا رغلا

 هللادبع نيبو ناحلم نبا نيب راصحلا م ا تارابتعإلا

 « شيندرم نبا ركسعم ىلإ هتاوق عم هرثأ ىلع ناحلم نبا بحسنا « عازن ناهلس نبا

 لواح « رهشأ ةعضب ةيرملأل نيدحوملا راصح رمتساو . هفقوم ىزخ هرطاشيل
 داجنإل راصحلا اومحتقي نأ « ةرم ريغ اهالخ شبندرم نبا مهفيلحو ىراصنلا

 تيشن هنإ « ةينارصنلا ةياورلا لوقتو . ًاثبع مهدوهج لك تبهذف ٠ نيروصحما

 ةرهز نودحوملا اهيف دقف « ةفينع ةعقوم ىراصنلاو نيدحوملا نيب كلذ لالخ

 نييلاتشقلا نأ « ةياورلا هذه ضقتي امم هنأ ديب ,©90ماظن ريغ ىف اوقرفتو « مهدنج

 تمعرأ نأ ثبلت مل « ةينارصنلا ةيرملأ ةيماح نأو ء راصحلا قرخ ىف اوحلفي مل

 ثعبف « نوعلا هدمتسي ةفيلحلا هيبأ ىلإ ثعب دق ديعسوبأ ديسلا ناكو . مللستلا ىلع

 ىبأ ديسلا هدلو ةبعص سلدنألا ىلإ ىعاضقلا ةيطع نب رفعج ابأ هريزو ةفيلخلا

 « ةيليبشإب هدلو رارقتسا دعب رمأو « ةيليبشإ ةيالول هبدن ىذلا « فسوي بوقعي
 دقو « ةيرمأ ىلإ ةيطع نبا لصوو « اهرمأ جلاعيل ةيرلأ ىلإ رفعج وبأ هجوتي نأ

 مهعانقإ ىف حجنو « مهضوافف ءراصحلا مهقهرأو « اهتبصقب ىراصنلا زكرم جرحت
 و ١ سيم رمزا ل ورا ةرسيلا لكسو ٠ نامألا ىلع ملستلاب
 ىتالسإلا رغثلا داعو « رهشأ ةعبس ماد راصح دعب ( ه هه١ ةنس ةجحلا وذ وأ

 ديسلا ناكو . ماوعأ ةرشع ءاهز ىراصنلا هلتحا نأ دعب نيملسملا ناطلس ىلإ

 . يلا اودع ةيدع نوف ىلإ هاو مرسم هوا لإ قوي دعس أ

 نيبئاخ باحسنالا ىلإ ارطضا شيندرم نبا ةفيلحو ةلاتشق كلم نأ عقاولا نكلو

 لإ درعا قيرط ىف عباسلا وسنوفلأ ضرمو « اهريصمل ةروصحلا كيلا نيكرات
 كلذو (لاداروم ) ةلتروم ةدلب ىف اهلإ لصي نأ لبق فوتو « ةلطيلط هتمصاع
 , ©0هدالب ىلإ هتاوق ىف شيتدرم نبا دتراو . م11 ةا/اةنيب نيظنعأ اي

 ايلع نأ كلذو . ةديدج تاروطت برغملا ةيالو ىف تقولا سفن ىف تثدحو

 « ريغصلا ةريبط رغث ىلإ راس ؛ نودحوملا اهمهد ام دنع ةلبل نم رف اميح ىبيهولا

 آه ظهعمأعت طلوئمعلو نعمعتول لع عومممم (20. 1889) 1, !ا1. م. 200 )١(

 برغملا نايبلاو « 4 ص ١١ ج ريثآلا نبا : ةيرملآل نيدحوملا عاجرتسا ىف عجاري )١(
 . 170 ص 5 ج نودلخ نباو « ١05 ص ١ ج (1407) ةطاحإلاو « مم ص ثلاثلا ممقلا
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 ةفيلخلا ناكو . هب عنتماو « هناي ىداو رب بصم برق طيحملا ءىطاش ىلع عقاولا

 ةبغرل ًاقيقحت « ةيليبشإ ةيالول فسوي بوقعي ابأ ديسلا هدلو بدن دق نمؤملا دبع
 رغص نم مغرلاب كلذو « ه 001 ةنس ىف شكارع هيلع اودفو اًميح اهخايشأ

 قيقحن نم ةيطع نبا غرف الف . مدقت امسح ةيطع نبا ريزولا هعم ثعبو « هنس

 ةلمح ىف بوقعي ىنأ ديسلا عم اهنم جرخ مث « ةيليبشإ ىلإ داع « ةيرملأب هتمهم
 اهراصح ىلإ نودحوملا رطضاو « ىيهولا اهم عنتماف « ةريبط وزغل تراس ةيدحوم

 ةضوافم ةيطع نبا ىأر مث « نيرهش ءاهز اهراصح ىلع اوماقأو « ًارحو ًارب

 . ةريبطب ًاظفتحم ىبي نأ ىلع « ةبطخلا ىف ةفيلخلا ركذب هنم عنقو « ىيهولا
 ىهو باضوشا تايون ار دب

 ربعو « ©9 ًاعوط اهريزو نبا اهلع ىلخت « اهزاوحأو ةجابو « ةلتريمو بلش
 هركذي ام نوكي نأ الإ « ىلختلا اذه آببس فرعن انسلو . برغملا ىلإ رحبلا

 دفو « ةريبط راوسأ تحت هشيج ىف بوقعي وبأ ديسلا ناك اًميح هنأ نم ىراذع نبا

 ةديصقب لخنلا نب ركب وبأ بيدألا مهرعاش هحدمو « ريزو نبا دالب خايشأ هيلع

 ةلاقإ بوقعي ىنأ ديسلا ىلإ اوبلط دق خايشألا كئلوأ نأ رهاظلاو « ةليوط
 دالبو بلش ةيالول نبع دقف مث نمو « مهدالبل ىدحوم مكاح نييعتو « ريزو نبا
 ٠ نيدحوملا ظافحلا:ضعبو « ىجرزخلا نوبج نب بوقعي وه ىدحوم مكاح برغلا
 « ه هدا ةنس نم لوآلا فصنلا ىف ثداوحلا هذه خيرات ىراذع نبا عضيو

 نأ دعب ةيرملأ ىف هتمهمب ماق دق ةيطع نبا ريزولا نأب داقتعالا ىلع لمحب ام وهو
 بف هكارتشا نوكي نأ نكمملا نم سيلو « ةمدقتملا برغلا ثداوح ىف كريشا

 نيدحوملا ىديأ ىف انيأر امك ةيرملآأ تطقس ذإ « ةيليبشإ ىلإ ةيرملأ نم هدوع دعب
 , ©9م هه! ةنس رخاوأ ىف

00 

 نب ليقع ىأ بتاكلا هيخأو « ةيطع نب رفعج ىنأ

 ىلا ةكرعملا لالخ هروهظو « رفعج ىنأ ةأشن ىلإ انرشأ نأ قبس دقو

 )١( م9 ص ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نبا .
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 تاثةؤام

 صفح ىنأ خيشلا فيلكتب اهتك ىلا هتلاسرب « ىساملا نيبو نيدحوملا نيب تمرطضا

 ةفيلحلا ئدل هتوظح نم ناكامو « ةكرعملا هذهل ًافصو « ةفيلحلا ىلإ ىاتنهلا

 ناوعأ برقأ نم ادغ ىبح « هذوفنو هناطلس دطوتو « ةرازولا هيلوتو « اهبسب

 نم عقاولا ىف رفعج وبأ ناكو . هتقثب ًازوف مهرثكأو « هيدل مهرثآو « ةفيلخلا
 ىضر ناكو « الالخ مهعربأو « ةيافك مرفوأو « ةينمؤملا ةلودلا ءارزو ردقأ
 اوردقو « سانلا هبحأف « جئاوحلا ءاضق ىلع لمعي ًامودخ « لانملا بيرق سفنلا

 . هتتاكمو « هتءورم

 ةفيلحلا هثعب اميح ءهذوفنو هتناكم عيف ربعتمتم لازي ام «ةيطعنبا نأودبي ناكو

 . ةيرمأ ةيضق جلاعيلو « بوقعي ىنأ ديسلا هدلو بناج ىلإ نوكيل سلدنألا ىلإ
 « هذوفن ضيوقت ىلإ ىعستو « هدض لمعت ةيفخ تارايت نم ةفئاط ةمث ناك هنأ ديب

 اهف نوككحم « هموصحلا ةحنئاس ةصرف شكارم نع هداعتبا ناكو « هيلع ءاضقلاو

 مالسلا دبع « نموملا دبع رزوتسا كلذ لالخ ىو . مهسئاسدو مهطخ ريبدت

 « ةيطع نبا عوصخ معزتف « ©!9ةيموك هتليبق ءانبأو هتبارق نم «ىوكلا دمحم نبا
 ىرغأو » هتاطقسو هتاروع عبتتو « هب ريهشتلاو هيلع ةلمحلاو « هتدراطم ىف دتشاو

 اوشارو اوريف » بيطحلا نبا انل لوقي امسح « هتيشاح هيلع نحشو « هعيانص
 هقارسإو « :نييتوقمللا 2008 « رس نأ لإ بيتام ةدقم ق ناكر .«اوبلقناو
 هجوز تناك دقف « كلذ قوفو « فئاظولاو لامعألا مهتيلوتو « مهعانطصا ىف

 20 فسوي نب ىلعتنب بنيز ةئبا اهمأو « مهارمأ نم رارحلا ىبح اهوبأ « ةينوتمل
 نم نيبصعتملا رظن ىف هغمدتو « بيرلا هلوح نم رشت « فورظلا هذه تناكف

 لجر : ىوكلا مالسلادبع ريزولا بناج ىلإ هكالهإل لمعي ناكو . نيدحوملا خايشأ
 «زيزعلادبع نب ناورم ىضاقلا وه «ةعينصلا ركشب رفكف «هتياعرو هتيامح مهلمش نمم
 ليوطلا هنمس نم هحارس قالطإ ىف ىعس دق ةيطع نبا ناكو « قباسلا ةيسنلب ربمأ

 ربعف « ةيناغ نب دمحم نب قحسإ اهلاو ىدل هذوفن كلذ ىف لغتساو « ةقرويم
 ىف ماظننالا ىلع هنواعو « هيطع نبا هفعسأف ٠ شكارم ىلإ مث « ةياجحم ىلإ رحبلا

 اهجوز قوت امل هولعت » نمؤملا دبع ةدلاو نإ لاقف « ةبارقلا هذه عون قذيبلا انل ركذ )١(

 تيمس ةنباب هنم تقزرو « ىوكلا مالسلا دبع دلاو « هدعب نم تجوزت « نمؤملا دبع دلاو ىلع لوألا
 ترموت نبا ىدهملا رابخأ ) هيبأل ىوكلا مالسلا دبعو همأل نمؤملا دبع تخأ هذه ةدنف تناكف « ةدنف
 .(١؟4 ص
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 ىو

 ذخأو « هتعيلصب رفكو « هيلع بلقنا نأ ثبل ام هنأ ديب . ©0ةفيلخلا سلجم
 نمؤملا دبع سلجمب تجرخو هدض اهمظن تايبأ كلذ نءو « هيلع ضرح
 : اهف لوقي

 هقئاقح بل ىذل نيبت الوق 2 هتدم هللا لاطأ مامإلل لق

 هقتاوب نمؤت ملرأثلا بلاطو 2 متهترثو دق موق نيجارزلا نا

 هقئالع مهف ترثكام كال ليم مهئارآ ك] ريووللو

 هقئاوع رمأ نع قاع امبرف مهران ءافطإ ىف مزحلا ردابف

 هقداصي نم رذحاو كودع رذحاف مكهنك مهالاو نمو ودعلا مه

 ©9هقيارط ىنخن ال جلبأ قحلاو مكل حصان ىفأ ملعي هللا

 تناك دقو « ةفيلحلا سفن ىف اهرثأ تكرت دق « تايبألا هذه نأ رهاظلاو

 رفعج وبأ ناكو . رفعج ىنأب ليكنتلل رداصملا فلتخم نم هيلإ ىحوأ امم ةدعتسم

 سئاسد نم هلوح رودي امع ةقلقم ءابنأ « ةريزحلا هبش ىف وهو هيلإ تمارت دق
 « ةفيلحلا نكلو « هموصخ موجه دربل « ةدوعلاب لجعف « مهلا نم هب ىري امو
 نمؤملا دبع رمأ ىتح « شكارم ىلإ لصي داك امف « هرمأ مزتعا دق ذئدنع ناك

 سأرلا رساح اناهم عمالا ىلإ لئالق مايأ دعب ديتقا مث « هلاقتعاو هيلع ضبقلاب
 ريزولا رمأ نم هنوملعيام اونلعيل مهتاقبط ىلع سانلا رضحتساو « داؤفلا ريسك

 مهلإ بلطو « سلدنألا دوفوو « ةبلطلاو نيدحوملا خايشأ مهنمو « بوكنملا

 اذإ امو « ءوس نم ةيطع نبا نع هملعي ام مهنم لك لوقي نأ ةفيلحلا مساب رمع نبا
 هناوعأ بتر دق « ىوكلا مالسلا دبع ريزولا ناكو «هعئاصوأ ًائيش هاطعأ دق ناك

 ناسل .عفتري ملو . هاوه هاضتقا ام روضحلا نم لك باجأف . مويلا اذهل هعئانصو
 دكأ ثيح « قباسلا ةجابو بلش بحاص ريزو نبا ىوس هيطع نبا نع عافادلاب

 ةطاسولل ةفيلحلا نيع ول هنأو « ًافعاضم هيلإ هدر الإ ًائيش ًاموي ةيطع نبا طعي مل هنأ

 اذ . بايك وهي تار نمقا « ًايشح ًادبع « هاياعر نيبو هنيب

 نب ليقع بأ بتاكلا هوخأ هعم نو «هنب ىلإ ةيطعنبا ديعأ سلجملا ىهتنا

 و ىلإ لسوتي .« رفعج وبأو « ربشأ ةعضب قبطملا ىف ناوخألا ثبلو

 م 1076١ مقر (ةرهاقلا) ةلكتلا فو 2815و « 7١0 ص ءاريسلا :ةلحلا ىف رابآلا نبا ( ) ١

 . 304 صا ج ( 1985 ) ةطاحإلاو « ؟15 ص ءاريسلا ةلحلا (؟)



 ميا تح

 : ةيت'آلا تايبألا اهنمو « ًارثأتو ًاقافشإ داما ببذت دئاصقو لئاسرب هوفع ساعلال

 انل نف نينمؤملا ريمأ اًرفعف
 دقف نينمؤملا ريمأ انيع افطع

 جحل اهلك 5 انتئرغأ دق

 قرف اهلك ماهس انتفداصو

 هثداوح وطست نأ بطخال تاهه

 نانقفللا اهده. :بوآق لمحت

 نزحلاو ثبلا طرفل ءازعلا ناب
 نفسلا نم ىجنأ مكنم ةفطعو

 نحلا نم وأ مكتحرو اه
 نحملا نم مكاجدا هتراجأ نم

 نمث الو ءال مهلع "نم نود نم مهلك قلحلا ةايح ملذب مثأ

 ندب نمو سفن نم نيتايخلا كلت 2مكمراكمتيحأ نمضعب نم نحنو
 نئف الو عرف ىف حونلا اوفلأي مل 2رغص نه قرولا خارفك ةيبصو
 نكد ملو دجوي مل كالول لكلاو ةقباس كنم دايأ مهتدجوأ دق
 . اليبس هبلق ىلإ ةمحرلا دجن حلو « هريزو ةعارضل رو مره عاب

  هاشفأف ريطخ رسب هيلإ ىضفأ هنأ « هريزو ىلع نمؤملا دبع ةوسق ببس ىف ليقو
 ركب ىنأ نب ىبحب نإ انل لوقيف « رسلا اذه ةيهام ىشكارملا انل حضويو
 « مدقتيق هراأ الصف ىذلا « نطبارلا سراف ةيوارحصلا نبا وأ ىوارحصلا
 هلعجو « هيدل ىظحو « هتدافو مركأو هنمأف ٠ نمرملا دبع ىلإ نمأتسا دق ناك
 تحخأركب ىلأ تنب بنيز « ةيطع نبا ةجوز تناكو « ةنوتمل نم قب نم ىلع ًادئاق
 ىلإ تبسن لاوقأو ءايشأ نمؤوملا دبع ىلإ تمارت نأ ثدحو « روكذملا ىح
 هنع ردصو « هب لكتي نأ ررقو « هيلع اهمقنو « اهنم بضغ ىوارحصلا ىبي
 هتجوزل لاق نأ ةيطع نبا نم ناكف « مزعلا اذه نع حصفي ام « هسلاجم ى ضعب ىف
 نأو « ةفيلخلا ساجم ىلإ ىعد اذإ ضراعي نأو « اهاخأ رذحت نأ ىحب قم
 ضرامتو *« اهلإ بلطام بيز تلعقف « ةقرويم كل عاطتسا اذإ رارفلاب ذولي
 « ريزولا نع هغلب ام. مهضعب ىلإ ىضفأف ؛ هض رم ىف هبعح ضعب هرازو « ىبحب
 فقوو . نمكوملا دبع دلو ضعب ىلإ هعمس ام قيدصلا اذه لقنف ؛ هب حصن امو
 هجوتاملو .©”7ةيطع ن نبا ةبكن ىف ببس مظعأ وه اذه ناكف ء كلذ ىلع نمؤملا دبع
 « ىدهملا ريق ةرايزل للمنيت ىلإ ه هد ةنس لئاوأ ىف « كلذ دعب نمؤملا دبع

 ةجوز نأ «بيطملا "نبا نع القن مدقت اميف انركذ دقو . ١١١ ص بجبملا ىف ىثكارملا )١(
 . فسوي نب ىلع تنب بنيز ةديفح تناك ةيطع نبأ



 - ا "ةهالال

 : بيطحلا نبا لاق . اهنالغأ ىف نافسري ليقع ابأ هاخأو رفعج ابأ هعم لح

س ىف « ًارثنو اظن « بدألا فياطل نمةكرحلا هذه ىف رفعج ىلأ نعتردصو و
 ليب

 املو . ههيف هللاردق ذوفن عم « دجت مل بئاجع « مهمامأ « ىدهملا ةبرتب لسوتلا

 لصو الف « هعم نيوخألا لمح « شكارم ىلإ ًادئاع « للمنيت نمؤملا دبع رداغ

 امهمادعإب هرمأ ردضأ « ةحالملا نم ةبرقم ىلع « ترمغت هل لاقي عضوم ىلإ

 نم نيرشعلاو عساتلا ىف امهمادعإ ناكو « رثألا ىلع امدعأف « املاومأ ءافصتساو

 هعرصم دنع رفعج وبأ ناكو « ( م1184 ةئس ليربأ لوأ ) ه هه ةنس رفص ربش

 ًاقفو شكارمب هدلوم ناك ذإ « هرمع نم نيرشعلاو ةسداسلا وحن ىف ىتف

 0و هالا/ ةنس بيطحلا نبال

 نم ةيومد ةعزن ةيحض « ةيطع نبا رعاشلا بتاكلا ريزولا قهز اذكهو

 اهلجسي ةحضاو ةريرج ريطخ ام نودو « ةياشولاو ءاوهألا اهتراثأ « ةفيلخلا

 ةديدعلا هتاحفص ىلإ ةديدج ةيومد ةحفص كلذب نمؤملا دبع فاضأو « خيراتلا انل

 ءدوكتملا هريزو ءازإ هرارق ىف ًاعرستم ناك نمؤملا دبع نأ ىلع لدي اممو . ةقباسلا

 لتقم ىلع مدنلا دشأ مدن نمؤملا دبع نأ نم برغملا نايبلا بحاص انيلع هصقي ام

 نأ ىلإ خرؤملا رطضي نأ « هل فسئي |مل هنإو . عومدلا هيلع فرذو « هريزو

 نمؤملا دبع لثم مظع لجر ةريس ى « ةيلاوتملا ةيومدلا تاوزنلا هذه لثم ىصحي

 تزاتماو « سلدنألاو برغملا ىف ةيمالسإلا لودلا مظعأ نم ةلود هتيرقبع تماقأ

 سمتلن نأ انعطتسا امبر انكلو « ةلوطبلا اه نادزت ىلا لالحلا عدبأ نم ةفئاطب

 « ةيتفلا ةيدحوملا ةلودلا هب عطضت تناك ىذلا عارصلا حورو ءرصعلا حور ف

 ةريس ىلع بحس نم ةمئاقلا تاحفصلا هذه هربثت امل « ةفطلملا لماوعلا نم ًاريثك

 . مظعلا لجرلا

 - ال#» ص ١ ج( ١1985 ) ةطاحإلا ىف بيطملا نبا : ةيطع نبا ريؤولا ةبكن ىف عجار )20(

 دونو . 168-١١4 صضص ج ءاصقتسالاو « 85 ص ثلاثا ممقلا - برغملا نايبلاو « قل

 قفتي ال - ه ه0 ةنس وهو « بيطخلا نبا انل همدقي ىذلا ةيطع نبا دلوم خيرات نأ انه ظحالف نأ

 هديفح نع مث نيفشات هدل و نع مث فسوي نب ىلع نع بتك هنأ نمو « هتايح لحارم نع انل هلوقي ام عم

 ىلع نع بتك نيح هرمع نوكي ذإ « ةينمزلا ةيحانلا نم ميقتسيال اذه نأ حضاولا نمو . مهاربإ

 « ميهاربإ ريمألا نع بتك هنإ انل ليق اذإ رمألا ميقتسي امبرو . طقف ماوعأ ةرشع وحن فسوي نبا

 . هرمع نم ةرشع ةعبارلا وأ ةرشع ةثلاثلا وحن ىف دئدنع نوكي ذإ


