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 نلدنالا قرش ىف رولا

 شيند رم نب دعس نب لحم روهظو

 , ةيناغنب هللا دبع اهيلاو رارف . قرشلا ىف ةروثلا زكرم ةينلب . سلدنألا قرش ىف ةروثلا صاوخ
 ىلع زيزعلا دبع نبا ءاليتسا . ةيسنلب لهأو نيطبارملا نيب لاتقلا . اهتيالول زيزعلا دبع نبا ىضاقلا رايتخا
 . ةيناغ نبا دي ىف هطوقسو زيزعلا دبع نبا رارف . دنحلا درمت . ةيسرم ىلع ضايع نبا ءاليتسا . ةبطاش

 . ةيسرم ثداوح . هتافوو زيزعلا دبع نبا ريصم . ةيسرم دعس نب هللا دبعو ةيسنلبل ضايع نبا ةيالو

 . هعرصمو نيدمح نبا داجنإل هريسم . اهتيالوب رفعج نأ نبا ىضاقلا مايق . اهنوئش ىف دوه نبا لعدت
 لوخد . هعلخ ىلإ ىعسلا . اهتيالول رهاط نب نمحرلا دبع با دقت . ةيسرم ىف ةمايرلا نوئش روطت
 ةيسنلبو دوه نبا ةمايرل ضايع نبا ةوعد . برغملا ىلإ هروبعو رهاط نبا لا زتعا . ةيسرم ضايع نبأ
 هللا دبعو دوه نبا لتقم . ىراصنلا ةلتاقمل ضايع نباو هجورخ . ةيسرم ىلا دوه نبا مدقم . ةيسرمو
 . دوهنب ةلودلا فيس . ةينارصنلا ةياورلا اهروصت امبسح اهمعاوب و اهفورظ . طيسبلا ةعقوم . دعس نبأ

 . ةيسنلب ىف هسفنل وعدي ضايع نبا . هرعشو هبدأ . هلاتق كلم هيجوتل هعوضخ . هلامعأو هتيصخش

 ةيسرل ضايع نبا داد رتسا . ةيسرم عازتنا ىف هحاجن . ىرغنلا هللا دبع دئاقلا . ةيسرمب دعس نب دمحم هبئاف
 دعس نب دمحم . كلذ لوح فالخلاو هعرصم . ةيسنلبو ةيسرمب ضايع نبأ ةرامإ . ىرغثلا عرصمو

 هبشتلا و ىراصنلا ةقداصمب هعلو . هلصأ ةقيقحو دعسنب دمحم . ةيسرم ىف مث ةيسنلب ىف هفلخي شيندرم نبا
 ريمأ عم حلص تادهاعمل هدقع . ةينا رصنلا كلاما وحن هتسايس . سلدنألا قرش ىلع هئاطلس طسبي . مهب

 هلابعأ . هتآشنو هلصأ . كشهه نبا هفيلح . هتعاجشو همادقإ . ةونجو ةزيب ىيروهمحو ةنولشرب

 دغاوق ىلع ىراصنلا ءاليتسا . دعس نب دمحمل هترهاصمو هتفلاحم . ةروقش ةنيدم ىلع هبلغت . هروهظو

 ءاليتسا . حابر ةعلقو ةيرملأ ىلع ىراصنلا ءاليتسا . ثداحلا كلذ نم شيندرم نبا فقوم . ىلعألا رغثلا

 . شآ ىداوو ةطسب ىلع هؤاليتسا ةيسرمو ةيسنابب شرندرم نبا ةعيب . ةر وقش ىلع كشمه نبا
 . سلدنألا طساوأ ى نيدحوملا هتهجاوم

 ىو سلدنألا طساوأ ىف نطبارملا دض تبشن ىلا تاروثلا كلت نكت مل

 سلدنألا اب تمرطضا ىلا « ةماعلا ةروثلا نم طقف بناج ىوس « اهبرغ

 قرش هسفن تقولا ىف تحاتجا دق ةروثلا حير نأ كلذ . اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم

 قرعأ « سلدنألا قرش ىف ةروثلا تناكو « ةيرملأ ىلإ ةيسنلب نم « هلك سلدنألا
 ةيادبلا ذنم اهريسُت تناكو « برغلا ىف اهنم ًاسارم دشأو . ًاروذج قمعأو « الثم
 دض مرطضت تناكف « ةصلاخلا ةيسلدنألا ةركفلا ىه « ةقيمع ةيموق ةركف

 اننا
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 ةيفارغحلا لماوعلا تناكو « رارصإلاو فنعلا سفنب « ًاعم نيدحوملاو نيطبارملا

 .تناك دقف + ةمواقلا لع اهترذقم فعاضتو: + اهرزأ نه دشت + ةيركسملاو
 رحبلاب اهلاصتا ناكو « ةيدحوملا شويحلا لوانتم نع ةديعب « ةيسيئرلا اهدعاوق

 « ةينارصنلا كلاملا نم ةبرقم ىلع اهعوقو ناكو ةصاخ دراومو لئاسوب اهدع
 « مهب راصتتسالاو « مهتفلاحو ء ىراصنلا كولملاب رمتسملا لاصتالا باب اهل حتفي
 ةنوآلا كلت ىف ريتعت « ةميمذ تاسبالم نم م اهب طيح امث مغرلاب ةليسولا هذه تناكو

 نيد ولا وأ اوناك نيطبارم « نيلتخلا ةازغلا ةمواقم ىف ء ةعورشملا ططخملا نم

 راصحتاوه : سلدنألا قرش ىف اهدومصو ةروثلا لاحفتسا ىف « رخآ لماع ةمئو
 عمتجت تناك « ةيوق ةدحاو ةيصخش ىف «ةليوط ماوعأ ىدم اهزيكرتو « اهتماعز

 هيلع مطحتت « ةيسسلدنألا ةركفلاب قيمع نامبإ اهودحم ناكو « ةمواقملا طويخااهوح

 مظعأ « شيندرم نب دعس نب دمحم ةيصخش ىه كلت : ةينيدلا تارابتعالا رئاس

 . احافك مهفنعأو « ًاسارم مهدشأو « نيدحوملا دض سلدنألا راوث

 هع قي

 ةبطرق اهلت ىلا « ةناكملا سفن « سلدنألا قرش ىف لتحت ةيسنلب تناكو

 مهزكرمو« نيطبارملا ناطلسل ةدعاق اهرابتعاب « برغلا ىف ةيليبشإو « طسولا ىف
 رغث نيمأتب ةصاخ ةيانع نيطبارملل ناكو . سلدنألا نم عاطقلا اذه ىف ىعافدلا

 ةوفصلا هنولوي « ةينارصنلا كلإملاو « رغثلا نم ةبرقم ىلع قيقدلا هعقومل « ةيسنلب
 اهررحم « ناكتلويت نب ىلدزم ريمألا اهنألو نمض ناكف « ةصاخلاو ةبارقلا نم

 فسوي نب دمحمو « فسوي نب ممت رهاطلا وبأ ريمألاو « ىراصنلا ةازغلا نم
 تمرطضا امميح اهئيالو ىلع ناكو . ةيناغ ن نب يح ايركز وبأ رمألاو ردي نبا
 ىلع نب دمحم نب هللا دبع دنع ىلا ل « سلدنألا ىفرغ ىف ةروثلا

 ناورم نب هللا دبع نب ناورم كلملا دبع وبأ ذئموي اهبضاقو « ةيناغ نب ىبحم ىتخأ

 ةجحلا ىذ ىف ىلع نب نيفشات ربمألا ءاضقلا بصنم هالو دق ناكو « زيزعلا دبع نبا

 . ه هال ةنس

 نيدمت نبا ىدانو ٠ برغلا ىف اوشن دعب « ةبطرق ىف ةروثلا تبشن الف

 تجاهو « سلدنألا قرش دعاوقب ةروثلا حير تفاط « نيطبارملا رين علخب

 اهيشلفو :.ةياخ نب دييغ قيد دبع اهلاو ميدجاود« اهريغو ةيفاي دف طال



 ه8

 ةسفانملا نم امهنيب ناكامم مغرلاب « امهافتو « زيزعلا دبع نب ناورم كلملا دبع وبأ
 عمتجاو « ةئيدملا طبضو ماظنلا ظفح ىلع نواعتلاو فالتثالا ىلع « ةينطابلا
 « ناورم مهف بطخف « ه ه4 ةنس ناضمر طساوأ ىن عماحلا دجسملا ىف سانلا

 مهريرحتو ؛ سلدنألا ةيضقل مرصنو « ىراصنلا دض نيينوتمللا داهجي مهركذو
 مكتو . مه ءافولاو مهتوعدب كلسقلا ىلع مهتحو « نييلاتشقلا ىديأ نم ةيسنلبل
 نم هنيبو مهيب دقعنا امو « ةيناغ نب ىبحي همع مايأب مهركذو « كلذ لثع ىلاولا
 نكي مل « ةئيدملا ىميعز نبب رهاظلا مهافتلا اذه نأ ديب . ةدوملاو فطاعتلا
 هللا دبع ىلاولا سجوتام ناعرسو « ةرئاثلا سفنألا ىف مرطضي امل راتس ىوس
 وحنو هوحن بعشلا هب شيجم دق امو « ىضاقلا هفيلحو هليمز تاين نم ةيناغ نبأ
 قحل مث « ةبطاش ىلإ ةيفخ هلاومأو هلهأ ثعبف ء ةرطخلا دصاقملا نم نيينوتمللا
 ةيسنلب دنج نيبو هئيب عقو امم مغرلاب + عاطتساو « ىلاتلا مويلا ىف هبح ىف مهب
 تذخأ « اهم رقتسا الف . ةبطاش ىلإ لصي نأو « رارفلاب ذولي نأ « ةشوانم نم
 لاومألا ىلع ىدتعتو « اهبف نخثتو « ةيسنلب زاوحأ ىلع ربغت ةينوتمللا هتايرس
 ىلوتي نأب « زيزعلا دبع نبا ىلإ ةئيدملا نايعأو برعلاو دنحلا مدقتف « سفنألاو

 عقوف ء مكخويش نم نورت نم مكتبالول اوراتخا مل لاقو « ىنأف ١ مهرمأ
 ديدحلا معزلا اذه دارأو « ةنيدملاب مهنم ىب نمم « ةنوتمل ءامعز ضعب ىلع رايتخالا

 رفف ؛ عورلاو فوحلا ةالوت مث « عطتسي ملف « زيزعلا دبع نبا ىلع ضبقي نأ
 ىضاقلا رايتخا ىلع سانلا عامإ عقوو « ةنوتمل خايشأ ةيقب هعمو « ةبطاش ىلإ
 هللا دبع ددحم وبأ « هب دارفنالا ىلإ ىعسف « مهله رئتساف « ةيالولل زيزعلا دبع نبا
 اهركماهلبقف ةرامإلا لوبقب هاعنقأو «شيندرم نب هللادبعو ءرغثلا دئاق ضايعنبأ
 ضايع نب هللا دبع ىلوو « ةنسلا سفن نم لاوش نم ثلاثلا مويلا ىف هل عيوبو
 زاوحأ ىف مهئيعو مهتاراغ ىف كلذ لالخ نوطبارملا رمتساو « هالاو امو رغثلا

 نوطبارملا جرخف « ةبطاش ىلإ راسو رغللا دونج زيزعلا دبع نبا دشحف « ةنيدملا
 « نيطبارملاب ةيسنلب دنج ىتلاو « ءاسنلا اوبسو اهنف اوثاعو « ةنيدملا ىلإ اهتبصق نم
 « ةبصقلاب عانتمالا ىلإ اوداعف « نوطبارملا ايف مزه ةعقوم نيقيرفلا نيب تبشنو
 داجنإل هللا دبع نب دمحم رفعج ىنأ نبا اهضاق ةدايقب ةيسرم نم ركسع مدقو
 « اهم زوفي نأ هسفن ف رمضي امهالكو « ةبطاش راصح ىلع انواعتو « زيزعلا دبعنبا
 ىلاولا « ةيناغ نب دمحم نب هللا دبع كردأو « رغثلا دنج ىف ضايع نبا لصو مث



 هلا ا

 عاطتساو « هتصاخ نم رفن ىف ةبطاش نم رفف « ىوقلا هذبم هل ةقاط ال هنأ « قباسلا

 ةقطنملا كلت ىف لوطسألا دئاق نوميم نب دمحم ىتل كلانهو « ةيرملأب قحلي نأ

 دمحم هوبأ ناك ثيح « ةقرويم ىلإ هزهجف « نطبارملا ةعاط ىلع ىب دق ناكو

 « ةيناغ ىبب رمأ نم ناكو « هبناج ىلإ رقتساف ٠ رئازحلا نمأ ىلوتي ةيناغ نبا
 . ؟99هعضومىف هركذن فوسام « نيدحوملا مايأ ةيقرشلا رئازحلاب مهتلودو

 « ًادئاق اهل نيعو اهنصحو « ًاحلص ةبطاش ىلع زيزعلا دبع نبا ىلوتساو

 داع مث ؛ هرمأ مكضو « هترامإ تعستاف « اهرواجت امو تنقل هيلإ تمضناو

 فرصناو . ه 04٠ ةنس رفص رهش ىف كلذو « ةعيبلا هل تددج ثيح ةيسنلب ىلإ

 « ةطانرغ ىف ىحضأ نبا داجنإل كلذ دعب اهنم جرح مث « ةيسرم ىلإ رفعج ىنأ نبا
 . نيطبارملا نيبو هنيب تبشن ىتلا ةكرعملا ىف « مدقت امسح لتقو

 رجعو « دنحلا درمت نم ةمج بعاتم سنآ نأ ثبلي مل زيزعلا دبع نبا نكلو
 بطاخف « ةماعلا حلاصملا هبلطتت امو « دنحلا روجأب ءافولا نع هروصقو « ةيابحلا

 ناكو ءرومألا مامزب عالطضالل مهيلإ لوصولا ىف هنواجعتسي « ضايع نبا دنحلا
 « رهاط نب نمحرلا دبع ىنأ قباسلا اهلاو نم « اهلع هئاليتسا دعب « ةيسرم ذئدنع

 دنحلا طاحأ « كلذ ءانثأ و . ( م1140 ) ه 56٠ ةنس لوألا ىداح ىف كلذو

 نم ىلدتو « ةيفخ رصقلا رداغو « رطخلاب زيزعلا دبع نبا رعشف ةرامإلا رصقي

 ريمأ نوميم نبا هيلع ضبق كلانهو « ةيرملأب قلل ىتح راسو : اليل ةيسنلب روس
 « ةيرمأب لازي ام ناكو « ةيناغ نب هللا دبع قباسلا هودع ىلإ هعفدو « رحبلا
 . ةقرويم ىلإ ًادفصم هللا دبع هعم هلمتحاف

 دعس نب دمحم نب هللا دبع ةسايرال دنحلا مادق « زيزعلا دبع نبا ءافتخا رثأ ىلعو

 رخآ قو . ةيسنلب رصق هونكسأو « هنع ابان ضايع نبا ربص شيندرم نب
 وهو « اهلهأ ةعيب هتلصو دقو « ةنيدملا ىلإ ضايع نبا مدق « ىلوألا ىدامح
 « ةيسرم ىلإ داع مث . اهروغث نصحو اهنوثش مظني ًانيح اب ماقأف « اهلإ هقيرظ
 دمحم مع وهو « هلبق نم اهلع ًاريمأ شيندرم نب دعس نب هللا دبع هربص كرتو

 هنأل « طيسبلا بحاصب فرعيو « دعب ايف قرشلا معز شيندرم نب دعس نبا
 . دعب ركذن امسح دوه نبا عم طيسبلا ةعقوم ىف « دهشتسا

 )١( 7صوالعألا لابعأ ى بيطخلا نباو «م14 - »17 ص ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نبا 70 .
 )١( ص ءاريسلا ةنحلا 8١89 .



 م #"ةأال اع

 وحن ةيناغ ىب ىدل ةقرويم هن هنمس ىف فسري ثبل دقف « زيزعلا ديع نبا امإو

 هل هللا ضيق ىتح « ةناهلاو باذعلا بورض رمأ ىناعي وهو « ماوعأ ةرشع
 دئمويةقرويم ىلاو ناكو « ةيطع نب رفعج ىنأ ريزولا ةطساوب « ةياهلا ف صالحلا

 ةنداهم ىلإ حنجو «هللا دبع هيخأو دمحم هيبأ لتقم دعب الو :ةيناغنب دمحم نب قحتإ

 راسف ه ه4/ ةنس ىف كلذو « ةياحب رغث ىلإ هب ثعبو « هحارس قلطأف « نيدحوملا

 . ىملعلا ةفيلخلا سلجم ىف ظتني نأ ىلع ةيطع نبا هنواع كالانهو ء شكارم ىلإ
 ىف ةروهشملا هتايبأ هقح ىف مظنو « ةعياصلا ركش « ةيطع نبال عرب ل هنأ ديب

 ْ : اهعلطمو « هيلع ضيرحتلا

 هقئاقح بل ىذل نيبت الوق هتدم هللا لاطأ مامإلل لق

 ةبكن ىف بابسألا ئىوقأ نم « دعب ركذن امسح تايبألا هذه تناكف

 ةئس قوت ىتح نايسنو لومحخ ىف شكارمب اهقم زيزعلا دبع نبا لظو « ةيطع نبا
 . ©0هرمع نم نيعبسلاو ةثلاثلا ف (م 1187 ) ه ه8

 ها

 لوانتن نأ « اهتاروطتو ةيسنلب ىف ةروثلا رياصم عبتت ىف ىضحن نأ لبق دونو
 . قرشلا لامعأ قابو « ةيسرم ىف ثادحألا نم عقو ام

 فصنلا ىف لتحت تناكو « ةيسنلب دعب قرشلا دعاوق ىناث ةيسرم تناك

 فصنلاى ةيسنلب هلتحت ىذلا « ىعافدلا زكرملا سفن « سلدنألا قرش نم ىنونحلا

 ةيسايسلا ثادحألا بارطضاو « ةروثلا تارتف ىف دجن انإف مث نمو « ىلامثلا
 « تاروطتو ثادحأ نم نيتدعاقلا نياه ف عقب ام نيب ةقيثو ةلص ًامئاد «ةيركسعلاو

 ةروثلا حير تحاتجا اميح امهنأش ناك مث « فئاوطلا مايأ امهنأش اذه ناك دقو

 آعم قرشلاو برغلا ىف سلدنألا دعاوق رئاس نيطبارملا دض

 «ةبطرقبهيف تمرطضا ىذلا تقولا ىف ةيسنلب ىف ةروثلا تبشن فيكانيأر دقو
 اضيأ ةروثلا مرطضت تاذلاب ةنوآلا هذه ىف « هتوعدب نيدمح نبا ىضاقلا ماقو

 « قروللا جاحلا نب دمحموبأ ىعدي «مهنم امعز مهتسايرل اهلهأ راتخيو « ةيسرم ىف

 لالخ « عيباسأ ةعضب ىوس هتساير ىف ثبلي مل هنكلو « نيدمح نبال قروللا اعدو

 نم هسنآ امل هبصنم نع ىلختلا ف بغر مث « ه هالو ةنس لاوشو ناضمر ىرهش
 كئدنع رداغ دق « دوه نب ةلودلا فيس ناكو . اه هل لبق ال بعاتمو باعص

 )١( ص..أ ريسلا ةلحلا ىفرابألا نبا ١١6 و 25١5مقر ( ةرهاقلا) ةلكتلا ىف كلذكو 1101 ”



 -*”هزؤم

 الف . كلانهو انه ثداوحلا صرف بقرتي ذخأو « ةلطيلط نم ةبرقم ىلع هرقم
 حوتف نب هللا دبعب ىعدي هداوق نم ًادئاق املإ ثعب « ةيسرم ىف عقوام هيلإ ىم
 جرخأ نأ ثبلي مل هتكلو دوه نبال اعدو جاحلا نبا اهنم جرخأف « ىرغثلا

 رفعج ىنأ نب هللا دبع نب دمحم رفعج وبأ ىضاقلا هيقفلا مدقو « هرودب اهنم
 لئاوأ ىتح هبصنم ىف ثبلف « ةروكذملا ةنسلا نم لاوش رخخآ ىف كلذو « ىشحلا

 « ىل حلصت تسيل  امنإ : لوقيو ةرامإلاب مريتي ناكو :( م1148 ) ه 85٠ ةنس

 نوكي نم ءىجب ىتح ضعب نع مهضعب سانلا كسمأ نأ ديرأ ىكاو ءاهل لهأب تسلو
 عنتما نم ةلتاقمل ةبطاش ىلإ ةيسنلب ربمأ زيزعلا دبعنب ناورم ىضاقلا راس املو . «الهأ ا

 ةيسرم نم راسم «هتنواعمل هتاوق ضعب ىف رفعج ىنأ نبا هيقفلا راس « نيينوتمللا نم اع

 لاتق ىلع ةطانرغ ىف ةروثلا معز ىحضأ نبا ىضاقلا ةنواعملىرخأ ةرم هتاوق ىف
 ليخ نم افلأ رشع ىنثا ةلمحلا هذه ىف تغلب « رفعج ىنأ تاوق نإ لاقيو نيمثلملا

 ى نيقيرفلا نيب تبشنو « ةفيثك عومح ىف هئاقل ىلإ نومثلملا جرخف « لجرو

 اهسح كلذو « لتقو رفعج ىنأ نبا اهف مزه « ةفينع ةعقوم « ةطانرغ رهاظ
 بحاص نبا نع رابألا نبا انيلإ لقنو .ةطانرغف ةروثلا رابخأ ىف لبق نم انلصف
 « ةكنوك ةنيدع ًادئاق ناك ىرغتلا هللا دبع نأ « اهبصالخ « ىرخأ ةياور ةالصلا

 لالخ ىو « هتمدخم قحتلاو هيلإ راس ء ةبطرقب نيدمح نبا مايقب عمس الف
 ثعبف « ةسايرلا نم همربت مث جاحلا نبا مايقب ةيسرم نم ءابنألا تءاج كلذ

 فصتنم ىف كاذو « يفق رفعب ىأ نبأ هيقفل مدق « ايلاو ىرغنلا مهملإ نيدمح نبا

 دشحو « ةسايرلاب قلعتلاو روهظلاب ًاديدش ًافغش ىدبأف « ه9 ةنس لاوش ربهش

 « مهلتقو « نامألاب ملوزت دنع مهب ردغو + اةلؤيروأ نيطبارملا لاتقل سانلا

 سابعلا وبأ ءاضقلل مدقُي نأو « هورمؤي نأ ىف ةيسرم لهأ لخاد مث . هتيص عاذف

 هل تدقع املو . كلذ ىلع هوقفاوف« ىرغتلا هللا دبع ليحل ةدايقلو « لالا نبا

 « هللا نيدل رصانلا ريمألاب بقلتو هسفنل اعدو « نيدمح نبا ةعاط ذبن « ةعيبلا

 دحأ نونعز ليحلا ةدايقل نيعو « ةقولسم ىنبا « هيربصىلعو ىرغتلا ىلع ضبق مث
 « اه نيطبارملا ةلتاقم ىف زيزعلا دبع نبا ةرصنل ةبطاش ىلإ راس مث « دنحلا هوجو

 ةيسرمىلإ راسف . هيرهصو ىرغتلاحارس اوقلطأو «ةيسرم هتبيغ لالخ ةماعلا تراثف
 ةعباتم ىلإ رفعج ىنأ نبا داعو . ةكنوك ىلإ ىرغتلا رفو «جايملا دمخأو « لجع ىلع

 ىلإ ةيناغ نب هللا دبع مهربمأ رارفو « نيمثلملا ةمبزهدعب داع مث . ةبطاش ىف لاتقلا
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 ةطانرغ ىلإ هتاوق ىف ىرخأ ةرم اهرداغ مث . ه 04٠ ةنسرفص ىف كلذو « ةيسرم
 ,©0نيطبارملا نيبو هنيب تبشن ىلا ةعقوملا ف مدقت اهسح لتقو ىحضأ نبا داجنإل

 ىلع ةيسرم لهأ عمحأ « اهريمأ لتقم دعب ةيسرم ركسع لولف تداع املو
 ةنس لوألا عيبر روش رخاوأ ىف كلذو « ةسايرلل رهاط نب نمحرلا دبع ىنأ مدقت

 « اذه نمحرلا دبع وبأو . هسفنل مث دوه نبال اعدو « رصقلا ىلإ لقتناف « ه 54٠
 رهاط ىنب ليلس « ىسيقلا رهاط نب نمحرلا دبع نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب دم وه
 مهلصأ نع ةيسرم ةكلمم رابخأ ىف انئدحت نأ قبس دقو . فئاوطلا مايأ ةيس م ءارمأ
 رهاط نب نمحرلا دبعوبأ هدج ناكو .ملعلاو ةوارسلاو ةهاجولا ىف « مهيب ةقارعو
 ةعورو هركذب داشأ دقو « هباتكو فئاوطلا رصع ءالع ظعأ نم « ةيسرم ربمأ
 رهاط نب نمحرلا دبع وبأ ىأ وه ناكو « ©0ةريخذلا بحاص ماسي نبا هبدأ

 . لسرتلا ىف ةعاربلاو بدألاو ملعلا ىف هدج ونص « ديفحلا
 ناكو . ليخلا ىلع ركي ابأ هاخأ مدقو « ةرامإلا رهاط نب نمحرلا دبع وبأ ىلوت

 نيئجاللا ةيسرم نايعأ نم هريغو جاحلا نب دمحم وبأ هعمو « ىلفلقلاب فورعملا همع نبا ةدايقب ةوق اهلإ هجو دق « ةيسرم ىف لاوحألا تبرطضا اهيح نيدمح نبا
 وج ىف « هترامإ رهاط نبا أدب اذكهو . اهتقباسك ةوقلا هذه تدرف « ةبطرق ىلإ
 ىتح « هتساير ىلع لئالق مايأ ضمت ملو . هلوح نم مرطضت سئاسدلاو ؛ رهفكم
 ىف رغنلا دنج دئاق ضايع نب نمحرلا دبع دمحم ابأ « ةيسرم لهأ ضعب بطاخ
 هقيرط ى هاقلتو « ةيسرم ىلإ ريسلاب ردابف « ةسايرلا دلقتو مهلإ مودقلا ىف ةيسنلب
 راس مث « اهايإ هملسو « هركذ مدقت ىذلا نونعز دئاقلا وهو « ةلويروأ ىلاو
 رسلاو هئاقل ىلإ اوجرخ نيذلا « ةيسرم لهأ هوجو نم ةدع هعمو « ةيسرم ىلإ
 ١ وونلي يردي الو « هرصق ىف ًاثداه لمعي رهاط نباو كلذ لك « هباكر ىف
 « هئاقل ىلإ سانلا زرب دقو « ةيسرم ضايع نبا لخد مث . ثادحألا نم هلوح
 ءرصقلا ضايع نبا لخدو « هنظ نسح ىلعو هتوكس ىلع رمتسم « رهاط نباو
 لقتناف « هتساير نم عزت دقوالإ « رهاط نبا رعشي ملف « دحأ دنع هعفديال
 اذه متو . هفعضل ًاقافشإو « هل اريقوت « همد نع ضايع نبا فعو « هراد ىلإ
 2( م1148 ةنس ريوتكأ ) ه 4١ ةنس ىلوألا ىدامح نم رشاعلا ىف بالقنإلا

 . 518 ص ءاريسلا ةلحلا )010(

 . 1078 ص « فئاوطلا لود » ٍناتك عجار )20(



 تيآلا 08 هني

 ةاورم علخو « ةيسنلب ىف ثداوحلا تروطت ىتح كلذ ىلع لئالق مايأ ضمت ملو
 0 هناكم ةسايرلا ىلوتل ضايع نبا دنحلا ىعدتساو « ةرامإلا نم زيزعلا دبع نبا

 زيزعلا دبع نبا اهلع رف دقو « ىدامح ربش رخآ ىن ةيسنلب ىلإ ضايع نبا راسف
 مث  اهنوئش مظني ًانيح اهم ماقأو « دوه نبال اعدو « ةرامإلاب عيوبو « ًاعواخم

 هنع شيندرم نب دعس نب هللا دبع هربص اهلع رقأ نأ دعب « ةيسرم ىلإ اهرداغ
 . لبق نم مدقت اهسح اهساير ىف

 ثداوحلا روطت دهشي وهو ةلزعىف شاعو « هراد مزل هنإف « رهاط نبا امأ

 دعس نب دمحم دعب اهف هريمأو هميعز لظ ىف « سلدنألا قرش ىفو « ةيسرم ىف
 اسجوت « دادزي وهو « نيدحوملا عم ريرملا هعارص دهشيو « شيندرم نبأ

 شيند رم نبا قوت نأ ىلإ «نسلا هب تمدقت الكو « ثداوحلا تروطت الك « ًارذحو

 « برغملا ىلإ رحبلا ربعو « نيدحوملا ةعاط ىف لخد ذئدنعف « ه 051 ةنس ىف

 ةنس ىف شكارمب وتو
 5 , 90ه هال4

 « ةبطرق ىلإ دوه نب ةلودلا فيس مدقم نم ناكام ىلإ « مدقت اهف انرشأ دقو
 نم ةفئاطو خامشلا نبا هريزو مهلتقو « هتموصخ ىلإ ملوحت مث « اهلهأ ةوعدب
 ىزج نبا اهضاق اهم راث دق ناكو « ناّيج ىلإ ةبطرق ذئدنع هترداغمو « هباحصأ
 « اهلهأ ةوعدب ةطانرغ ىلإ راس مث . هنم اهعزتناو هيلع بلغتف « اهكح لقتساو
 ىإ قفوي مل هنكاو « ىحضأ نبا ىضاقلا بناج ىلإ عئاقولا ضعب كانه ضاخو

 ىلأ ام ناعرسو . نايج ىلإ ًادئاع ه ه"و ةنس رخاوأ ى اهرداغف « اهم رارقتسالا

 هللا دبع هدئاق الوأ الإ ثعبف « ةرماغملاو لخدتلل ةديدج ةصرف ةيسرمثداوح ىف
 ثداوحلا تلاوت مث« لئالق مايأ دعب ابنم جرخأ هنكلو « ابيلع بلغتف + ىرغنلا

 « ةيسرم ىلع رغثلا دونج دئاق ضايع نبا ىلوتساو « لبق نم هانلصف ىذلا وحنلا ىلع
 هدلوب دوه نبا هيلإ ثعبف . نيترضاحلا اتلك ىف دوه نبال اعدو « ةيسنلب ىلع مث

 دوه نبا راس مث « ةيسألب ىلإ هعم هبحطصاو « هب ىتتحاو هئاقلل جرخف « ركب ىنأ
 « هب قاحللا ىف ضايع نبا لجعف « اهرصقب لزنو اهلخدو « ةيسرم ىلإ هسفن

 دوه نبا هيلإ دهعف « ريغصلا رصقلاب لزنو « هرماوأل لاثتمالاو « هتعاط نلعأو
 « اهرهاظمو ةرامإلا بقلب ًايفتكم سيئرلا بقل هيلع غبسأو ء اهلك رومألاب
 . (م 1١1545 ةنس لئاوأ ) ه ه٠4 ةنس بجر رخاوأ ىف كلذ ناكو

 )١( ص ءاريسلا ةلحلا 11١١.



 تالا

 < مزحلا رفاو ًاسيئرو « ةدجن اذ ًاسرافو « اهظع ًايدنج ضايع نبا ناكو

 ىراصنلا ناكو « ةفطاعلاو سحلا قيقر « ًاعرو اح اص الجر كلذ قوف ناكو

 ظني ناكو ,©0سراف ةئاع هدحو هنودعيو « هسارم ةدشو هتيسورف نوردقي

 « دوهنبا مدقم ىلع ؛ لئالق مايأ ضمت ملف  سلدنألا قرش ىف ىراسدلا تاكرحل
 هللا دبع ةردابمو « ةبطاش زاوحأ ىلع ىراصنلا ءادتعاب ءابنألا تءاج .ىتح

 . هتدجنل امهاوق ىف دوه نباو ضايع نبا عرسأف . ملاتقل ةيسنلب ركسعب دعس نبا
 ©0طيسبلا ةدلب رهاظ ىف « جللاب » ىمسي عضوم ىف ىراصنلاو نوملسملا ىتلاو

 ه 04٠ ةنس نابعش رهش نم نيرشعلا ةعمحلا موي ىف « ةلاجنج نم ةبرقم ىلع
 هللا دبع ةعقوملا ىف لتقو « نيملسملا ىلع ةميزملا تعقوف ( م 1147 ةنس رياربف )

 تناكو . ضايع نبا اجنو « دوه نبا ةلودلا فيسو « شيندرم نب دعس نبا

 , ؟©9سلدنألا قرش ىف نيملسملل ةديدش ةبرض

 ءىث ةمن دجوي هنأ ديب . طيسبلا ةعقوم ةيمالسإلا ةياؤرلا انل روصت اذكه

 «دوهنب ةلودلا فيس نأ فرعن اننأ كلذ . ةزجوملا ةياورلا كلت ف ضومغلا نم

 سيدنومر وسنوفلأوأ عباسلا وسنوفلأ رصيقلا مهلهاع ةعينصو « ىراصنلا فيلحوه
 فيكف «مهنوعب هودمأو« سلدنألا ىف ثداوحلا راغ ضوخ ىلإ هوعفد نيذلا مهو

 ةياورلا ىف هدجن كلذ ىلع باوحلاو ؟ اهاحضو ةيشع نبب مهب راحم ىلإ بلقنا

 نإ انل لوقت ىهف ,عباسلا وسنوفلأ ةياور ١ ةامسملا ىهو « ةرصاعملا ةينارصنلا

 كللم عباسلا وسنوفلأ ىلإ ثعب ةبطرق ىف هتلواحم تلشف نأ دعب « ةلودلا فيس
 يع ىلا ك1 قرعة ناو: نإ يار اليو « لاو

 ةعبرأ وسنوفلأ بدنف « ةبولطملا بئارمفلا ءادأ تضفرو هيلع تراث دق « اهلع
 نترامو ءويسنابو ؛ دوجنمرأو « ىكيرن ام تاتنوكلا مهنييلاتشقلا فارشألا نم

 «اهريغو نايجو « ةسايبو « ةدبأ ىضارأ عاضخإب اوموقي نأب مهرمأو «ثيدنانرف

 تاهحلا كلت ىلع اوراغأو ءمبت ”اوق ىن تاتنوكلا راسف «ةلودلا فيس ةعاطو هتعاطل

 قئانخو « نيملسملا ابئاكسب اولكتو « ةسايبو ةدبأو نايج اوحتفاو « اه :اونأو

 راسو« مهتوعدل باجتساف« هتعاطب اونلعأو « ةلودلا فيسب نوملسملا ثاغتسا

 )١( ص بجعملا ىف ىثكارملا 3١6 .
 ملط ععام ةينابسإلاب هو (؟)

 ص ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نبا: (؟) 875



 تاج

 نع مهديأ اوعفري نأ ىراصنلا تاتنوكلا ىلإ بلطو « ,مخض شيج ىف مهلإ
 ؛ ةيمالسإلا ىضارألا ىف امس اوماق ىلا ةبرخلا مهتاوزغ نع اوفكي نأو « نيملسملا
 « ةدبأو ةبطاش نبب امف «ةقنوق ىلاو ىئارغطلا هللا دبع حومطلا ىضاقا عم فلاحتلاب

 + ةلودلا كيس بلاطم تانئركلا ضفرف . ىرسألاو مئانغلا هيلإ اوملسي نأ ًاريخأو

 . هتاذ ةلودلا فيس هبلطامو « مهلهاع هب رمأ ام الإ اولعفي مل مهنأب اوباجآَو

 « فيسلا ىلإ أجلي نأ ةلودلا فيس ررق ذئدنعو « نيقيرفلا نيب لدحلا لاطو

 مهيلع تعنتما نأ دعب « ىئارغطلا ىضاقلا مهفياحو ىراصنلا تاتنوكلا راسو

 سفن ىف مهاتقل ةلودلا فيسو ةيسرمو ةيسنلب تاوق تراسو « ابرغ ةبطاش

 مزهف : ةلاجنج نم ةبرقم ىلع طيسلا لهس ىف ىراصنلاو نوملسملا ىتلاو . تقولا
 «ةلودلا فيس رسأو ةيسنلب دنج دئاق دعس نب هللا دبع لتقو « ةمب زه رش نوملسملا

 لولف ىف ضايع نبا دتراو + هصخشل ةفرعم نود ىراصنلا دنحلا ضعب هلتقو
 ةلودلا فيس مدقلا هقيدص عرصع عباسلا وسنوفلأ ملع املو . ةيسنلب ىلإ شيحلا

 ,. ©90ةمو قم عري هنأ نلعأو قببآلا لك ثبأ

 ةيصخش «رصنتسملابو ةلودلا فيسب بقلتملا ء دوه نب فسوي نب دمحأ ناكو
 هتامحو « ىلعألا رغثلا باعصأ دوه ىبب ةرسأ ليلس ناك هنأ نم مغرلابو . ةضماغ

 لالخ نم ءىشب عتمتي نكي مل هنإف « ىراصنلا دض هنع دوذلا ىف ندنافتملاو

 ةطسقرس ةكلم دعاوق رخآ « ةطور نعى خت فيكانيأر دقو . ةقيرعلا ةيكولملا هترسأ
 تحتو هيضارأ ىف شيعي نأ رثآو « سيدنومر وسنوفلأ « ةلاتشق كلمل « ةمدقلا

 ضعب عاطتسا اذإ اهم ققحم « نمسا دض هاو نطل وني ذأو؛ فك
 هعاطتقا نكمي ام عاطتقاو « ةيسلدنألا ةمآلا ءانبأ نيب قيرفتلاو برضلا ىف

 « نيطبارملا دض ةروثلا ثداوح ىف ةلودلا فيس كارتشا نكي مو . اهبضارأ نم 3

 ةقاسرمو تانجو لا رغوة رع لكحل الا عا رتل تاس را نت كيتو

 كلم ىحوب امم موقي ناك هنكلو « ةسايرلا ىلإ هقيرط اهب قشي ةيرايتخا هلواحم
 اذه لالخ « ةحناسلا صرفلا زاهنال « دنحلاو لاملاب ةيلعفلا هتئواعمو « ةلاتشق
 تاوعد نكت ملو « ةيسلدنألا ةمألا دوسي ناك ىذلا « ماعلا بارطضالا

 زل. 0ةعمدب معوتعمر كأ. ومتعه لعا عسمعمملم» ةلاومسم (ةاسوعو )١(

 نيدحوملاو نيطبارملا دهع ىف سلدنألا خيرات انيأ عجارو .٠ ةلسسامهمد) م. 180 8: 1

 . 515 ص ةيناثلا ةعبطلا ( نانع هللا دبع دمحم ةمحرتو ) خابشأل
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 ةبارسس الإ « ةقباسلا ةيكولملا هتفصب اولظتسيل وأ « مهملع مدقيل هل نيرئاثلا ءامحزلا
 ةمحر نم ناك دقلو . مهميضقل صلخت ال ةيصخشبيصنتب © مهنطاومل ةعيدخو
 ىف لتق نأ  مهمدخو نييلاتشقلا ةعينص  دوكنملا ريمألا اذه ىركذب ردقلا
 نكت مل « ةئراط فورظ ىف « ءامدقلا هئافلح دض « هنيدو هتمأ نع فدلا ةرمغ
 . هتهئاخ اف تناكف اهملإ جردتسا امتإو « هريبدت نم

 ناكو « هدادجأو هئابآ ةميش بدأتلاو ملعلا ةلخم عتمتي ناك ةلودلا فيس نأ ديب
 : هلوق كلذ نف همظن نم ًائيش رابآلا نبا انل دروأ دقو « ديحلا رعشلا ظني ارعاش

 لولطملا مدلا كاذ ىلع افسأ  هعمدب لولطلا رمت ايكاباي
 لوقصملا رطاخللا كاذ تاحفص اهلا تيدص ةعول كبلب تدوأ
 : ةايوط ةديصق نم هلوقو

 ناكتسي امل ىتفلا بسحو باها ىلع مارسغلا ةرطخ ترطخ

 نوجش نهيدح دجنب نبواجن "قو ءاجلب ىتركذأ
 نيزحلا نيزحلا برطي دق ةكبألا ىلع نهتاوصأ ىتبرطأ
 نيطق اموي لقتسا ام اذإ ء رملا عضي انملاو موقلا ”ةنماي
 نيهر قافرلا عم ىبلقف عبرلا كب رقتسا دق قوكت نإ
 نيعلا ءايقلا كتسشت هلاو الفانع تولس ىنوكت وأ
 نوصخلا كيفطعل ىزعتو ك  ايحم لاتت نأ سمشلل نبأ
 ©0نوجدلا نهلثم نع تلجتام 2ضيب رعشلا ىجد نم نحل ررغ

 ناكو « ةيسنلبب هسفنل ةوعدلا ضايع نبا نلعأ ٠ دوه نبا لتقم رثأ ىلعو
 سفن ىف دهع دق ناكو « اهم هنع ًابئان شيندرم نب دعس نب دمحم ةيسرم ىف كرت دق
 ةيس ره ثداوح ىف كرّتشي ٠ لبق نم هاندهش ىذلا ىرغغلا هللا دبع ىلإ تقولا
 دقعيل سيدنو عر وسنوفلأ روطا ريمإلا ىدل هريفس نوكي نأب « دوه نبا مساب
 نأ معزو « هذه هترافس نم داعف « واشرب رمأ دض فلاحتلاو ملسلا هعم
 جراوحلا نم ةفئاطب اهلوخد ىلع ناعتساو « ةيسرم ةرامإ هحنم دق روطارمإلا

 . 7300و 585 ص ءاريسلا ةلحلا مجاد 2(



 كري

 ضايع نبا بئان شيند رم نب دعس نب دمحت رفو « هنلواح ىف حجنف « هل نيياشمل

 هاه ةنس ةجحلا ىذ ربش لئاوأ ىف كلذو « تنقل رغثب قحلو 2 ةيس رع

 ضايعنبا فحز ىح « كلذ ىلع ربشأ ةعضب ضحت ملو . (م 1145 ةنس ويام)

 « امهنيب تبشن ىلا ةكرعملا ىف ىرغتلا لتقو « ىرغللا نم اهصالختسال ةيسرم ىلع

 ىلا انيلإ مدقيو . ( م 1145 ريمسيد) ه 041 :ةنس بجر نم عباسلا ف كلذو

 عقو «ةيسره لوخد ىف ضايع نبا حمجن امل هنإ لوقيف «٠ ىرغتلا عرصم ليصافت
 ىلإ نكرو « ىرغثلا مزه ىبح ةنيدملا عراوش ىف ضايع نبا نيبو هنيب لاتقلا

 رجح روسلا قوف نه هيلع ىلأف « ةقرافلا باب ىمسملا بابلا نم جرحخنو « رارفلا

 كلانهو « ربثلا ىرجم وحن هبكارب ًاحاج داوحلا بئوف « ةداوج نأر باصأ

 . ناكملا اذه ىف نوطباري اوناك نمم لجرر هلتق

 .لعتةناطلم ظني ىكضأو ب + ةيبنرم لخ.ةترامإ ضايع نبا داصنا اتكهو

 رمتساو . ًابونج « ةتجاطرق زاوحأ ىتح الاهش ةيسنلب نم قرشلا دعاوق رئاس

 « ًاموي نيرشعو رهشأ ةعست ةعستو ماع ىدم عزانم الب ةقطنملا كلت ىلع هترامإ ىف

 ه ه4! ةنس لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو ىناثلا مويلا ىف هعرصم ىل نأ ىلإ

 مهس ءارج نم اليتق قوت هنإ رابألا نبا انل لوقيو . ( م 1147 سطسغأ ؟١)

 لالخ سكعلاب لتق هنإ ىبضلا لوقيو .©20نييلاتشقلا عم هبورح ضعب ىف هباصأ

 نفدو ةيسنلب ىلإ هناهج لمحو لب نم ةبرقم ىلع ليمج ىنب نيبو هنيب تيشن ةكرعم
 نلعأو «شيندرم نب دعس نب دمحم ةيسنلب ىف هبئانو هرهص هت اراوم ىلع ماقو . 5

 لوقيو . كلذ ىلع هوعيابف « هدعب نم ةرامإلاب هدهع هالوأ دق ضايعنبا نأ سانلل

 نايعألا نم هيلإ عمتجا نم ىلإ راشأ « ةافولا هترضح نيح ضايعنبا نإ ىشكارملا
 برشي ناك هنأل هدلو ةسايرب ىصوي نأ ىنأو « ةسايرلل دعس نب دمحم مدقتب دنحلاو

 ريمأ هوبصنو «دعس نبا اوعياب ةيسنلب لهأ نإ ًاضيأ ليقو . ةالصلا لفغيو رمدلنا

 بئان مهلع ةرامإلل اهلهأ راتخا دقف ةيسرم ىف امأو . قباس دهع نود مهلع

 ةريسي ةرتف ىوس ةرامإلا ف ثكمم مل هنكلو « ديبع نب ىلع نسحلا ابأ ضايع نبا

 حجت اذكهو . ةيسنلب ريمأ دعس نبال امنع ىلخت مث « ىلوألا ىدامح رخاوأ ىتح

 قرشةرامإ ى هفلخو ءهلك أب ضايعنيا ثارت ءاتجا ىف شيندرم نب دعس دمع

 (م 1١151 ربوتك أ ) هه! ةنس ىلوألا ىدامح ىف كلذ ناكو « هلك سلدنألا

 )١( ص بجعملا ف ىثكارملا » ١١8 « « ص ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نباو 7٠١ .



 توه

 ةحفصل فورظلا أيهنت « سلدنألا قرش ةرامإ ىف « شيندرم نبا مايقبو

 مرطضي فينع عارص وهو «نيدحوملا نيبو ةرئاثلا سلدنألا نيب عارصلانم ةديدج
 تحت « اهتاوقو اهدراومرئاسب « اهلك قرشلا ةقطنم هضوختو « اماع نيرشع ءاهز
 2 ةريزحلا هبش ىف نيدحوملا دوهج ظعم هتعفادمل ىضتقيو ١ ةدحوم ةيوق ةماعز

 . ناديملا نم همارض ريثم ءافتخاب الإ هتحفص ىوطتو هت رئاث أدمن ال مث

 ت1 ع

 « نيدحوملا دض ريهشلا عارصلا اذه ءاول لمح ىذلا « شيندرم نبا نإ

 « ندابالو « ةمه هل رتفت ال « ةدلصلا ةرخصلاك ؛ ًادماص همارطضا ةليط ثبلو

 خيراتلا تايصخش برغأ نم ةيصخش وه « توملا هاوط ىح « هلانق نيلتالو
 غلابي مل ولو « تقولا سفن ىف هلئاذرو « رصعلا لالخ لك لثمت + ىسلدنألا

 نأ انعسو ىف ناكل « مهنوعب هتيضق طبرو « ىراصنلا ةلخادم ىف شيندرم نبا
 . نيدحوملا دض اهئاول لماحو « ةيسلدنألا ةينطولا لطب هريتعن

 . شيندرم نب ىناذحلا دعس نب دمحم نب دعس نب دمحم هللا دبع وبأ وهو ,

 «ةلكشُب ىمست ةعبنملا ةشوط رط عالق نم ةعلق ىف دلوو «ىلعألا رغثلا نم هلصأ
 قرش ةرامإ ىلوت انيح ناك دقف نذإو 29 ههزم ةنس ىف كلذو 225ه

 دمحم نب دعس هوبأ نك دقو . هرم نم نيرشعلاو ةعبارلا وحن ىف ىف « سلدنألا

 كلم براحملا وسنوفلأ اهرصاح اميح « نيطيارملا مايأ ةغارفإل ايلاو شيندرم نبا
 ىراصنلا ةعفادم ىف ىدبأو « ( م1188 ةنس هينوي ) ه 010 ةنسرخاوأ ىف نوجارأ
 تدفو نأ ىلإ « ةرم ريغ راصحلا اوعفري نأ نيرصاحما رطضاو « ةعئار ةلاسب
 راصتنا نم ناكام ناكو « ةيناغ نب ىبحن رمألا اهعمو « ةيطبارملادادمألا
 همعو « هعضوم ىف لبق نم هاثلصف امسح كلذو ىراصنلا ىلع رهابلا نيملسملا
 وهو « ةيسلب ىف هبئانو ٠ ضايع نبأ ربص شيندرم نب دعس نب دمحم نب هللا دبع
 . ةرم رغ مدقت امف هيلإ ةراشإلا تقبس ىذلا

 « ةذفلا ةبيرغلا هتافصو « هبقلو همساب ندحابلا راظنأ دعس نب دمحم تفل دقو

 وأ « ىاذج نودملا همسال اقفو وهف « هبسنو هلصأ ةقيقح نع مهضعب لءاستو

 )١( ةثوطرط فونج عقاولا ريغصلا 8عهزو0 رضن مويلا امتاكمو .

 ص ؟ج نايعألا تايفو ىف ناكلخ نبا (؟)  » 44١روصنملا بوقعي فسوي نأ ةحرت ىف .
 اهيلع عوضوملا لكشلا ًاقفو ء شيندرم » طبضي وهو .



 تاما

 ف نأ ديب . ةمورألا ىنرع ىرخأ ةرابعب وأ : ©2رخآلا ضعبلل ًاقفو ىيحت

 هذه ىف بيرلا ىلع لمح ام « آضيأ هكولسو هتافص ىفو شيندرم نبا وهو « هبقل
 « لصألا ىئابسإ هنأ يرخأ ةرابعبوأ نيدلوملا ىلإ ىمتني هنأ نظلا بلغأو . ةبسنلا
 ناك ىذلا « ليخدلا ملسملا رصنعلا كلذ نم حبصأف « مالسإلا ىف هدادجأ لخد

 مظعأ اهخيرات ىف بعل ىذلاو « ةيسلدنألا ةمألا نم هرطخ هل ًارطش فلؤي

 نأ . ثيدحلا ثحبلا ىريو . ةيموقلا تاروثلاو نتفلا مايأ ىف اهسالو « رود
 ىأ ةكدممتعت وأ ةكمعتمعم ( ثينترم » ىنابسإلا مسالا فيرحن وه « شيندرم

 ءامدقلا نييطن زيبلا ليلس وهو 3534همثت5 مسالا فيرحن امبرو« ( نيترم 5

 هكولسو شيندرم نبا تافص نإف ىرخأ ةهج نمو . ©29ةّنجاطرق ةقطنم ىف

 رصنع ىلإ هئاعنا ىف نظلا اذه دياوت « ةيبرعلا ةياورلا انل اهروصت امسح

 سبالملاو ىزلا ىف ( نييلاتشقلا ) ىراصنلاب هبشتلاب ًافوغش ناك دقف . نيدلوملا
 « ا ثدحتلا رثؤيو « ةيلاتشقلا ةغللا اليحب ناكو « جورسلاو مجللاو حالسلاو

 نالطقلاو نييلاتشقلا نم « ةقزترملا ىراصنلا نم ًاريثك هشيج ىلإ وعدي ناكو
 «تاناحلاو ةيهافرلا بابسأب اهدوزيو « تاركسعملاو ءايحألا ملل ىتتي «سنكشبلاو
 كلذ ىف بهذو « تاعاطقإلاو لاملا نم ةريفولا تالصلا مهاع قدغي ناكو

 ارجاثأ ىد ورديب ىمسملا وهو « سنكشبلا ناسرف رباكأ دحأ عطقأ هنأ دح ىلإ

 سرافلا اذه اهم أشنأ دقو « اهضارأو اهقفارم رئاس عم نيزر نبا ةيرمتنش ةنيدم
 نأ ىراصنلا ىلع ضايفلا قادغإلا اذه ءارج نم ناك دقو . ©«9ةيفقسأل ازكرم

 ناكو ,©0نيملسملا هاياعر ىلع ةفلتخلا موسرلاو مراغملا ضرف ىف دعس نبا طتشا

 فو . «بئذلا ١ ىنعأ ةمذد وأ هر ة.همء (بل ) ىنول كلملا هنومسي ىرادصتنلا

 ن. رثأ امل ىراصنلا هيلع هقلطأ ريخألا مسالا اذه نا ةنارضتلا تاياورلا ىقعب

 , ؟9هتعاجشو همادقإ

 . 88 ص ١ ج ( ةمدقلا ةرهاقلا ةعبط ) ةطاحإلا ىف بيطغلا نبا 0 )١(
 طمهرب : 8عطععطعو (1881) ال*آ. م, 0-365هلعبو : 2ءعقق. رب 8ءور. لع 5 20

 ماسمرةلألعو م.113 8 311

 فئاوطلا رصع مايأ تناك دقو . قاطو معو ةينابسإلاب ةامسملا :قرشلا ةيرمتنش ىهو (ع)

 . نيزر ىب ةكلممل ةدعاق

 هددت: 26طعمعطعق. . كلذكو ؛ 551 نص مالعألا لاعأو ؛ ماب ص ب ج ةطاحإلا ( ؛)
 ال.آ. م. 6

 4. مئلعو اطونو : الءلعمعأم ةنهطع (الولعمعم 1901) م. 6 )2(
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 ديس « ةيسرمو « ةيسنلب ىلع هبلغتب شبندرم نب دعس نب دمحم ىحضأو
 ةنجاطرق ىبح الامش ةشوطرط زاوحأ نم هناطاس دتماو « اهلك ةيقرشلا ةقطنملا
 هناطلس ديطوت ىلإ فرصني نأ عيطتسيال هنأ حضاولا نمناك املو . ابونج ةقّرولو

 هبرغلاو لامشلانم هناربج مهو « ىراصنلا بناج نمأ اذإ الإ ةعساشلا ةقطلالا كلت ىف
 ىلوألا مهشويج تزاج نيذلا « نيدحوملا ةعراقم ىلإ فرصني نأ كلذب عاطتساو
 ديحال ىذلا هراعش « ةينارصنلا كللاملا ةملاسم نوكت نأ ىأر دنتف « ةريزحلا هبش ىلإ
 7 تارورضلا تعدو صرفلا كلذب تح. الك فلاحتلا اهعم دقعي نأو « هنع

 عبارلاربجترب نومار تنوكلا ةنولشرب ربمأ عم هتبالو لوأل دقع دقف مث نمو
 ولا رمإا ةاتشق كلم عم ىرخأ حلص ةدهاعم دقعو ؛ ماوعأ ةعبرأ ةدمل ًاحلص
 ةيزج ةنسلا ىف امهنم لكأ ىدؤوي ناكو . ( سيدنوعر ر وسنوفلأ ) عباسلا وسنوفلأ

 ىراصنلا.ةعناصم ىف ةسايسلا هذه فقت ملو . بهذلا نم لاقثم فلأ نوسمخ اهردق

 . اهجراخ ىف ةينارصنلا لودلا تلمش لب « ةريزحلا هبش دودح دنع « مهقداصمو
 .شيندرم نبا دقع ( م1144 ) ه 059 ةنس ىف ىعأ « نكح نم ىناثلا ماعلا ىف
 عم ىرخأ ةدهاعم دقع مث ؛ ماوعأ ةرشع اهندم حلص ةدهاعم ةزيب ةيروهمج عم
 ةيطبارم رانيد فال آ ةرشع اهردق ةواتإ الإ ىدي نأب ابف دهعتي «ةونج ةيروهمج

 ًاقدنف ةينادو ةيسنلب ىف نونطقي نيذلا نييونحلا اياعرلل ىبي نأو « نيماع لالخ
 ةيروهج تدهعتو « عوبسأ لك ىف ايا اماح مهحنع نأو « مهتراجت هيف نولوازي

 ةشوطرط ىف وبول كلملا اياعر نم دحأل ًارارضأ ثدحتال نأب اهناج نم ةونج

 ى ىراصنلا كولملا نم ًاريثك لساري مدقت امع الضف شيندرم نبا ناكو . ةيرلأو
 ىرثه ىلإ لسرأ هنأ كلذ نمو . ةميقلا ايادهلاب مهلإ ثعبيو : ةراقلا ءاحنأ فلتخم
 هثرعبو © لارحلاو ليحلاو ريرحلاو بهذلا نم ةميق ةيده « ارتلجتا كلم ىناثلا

 ©0ةليلج ةيده ارتلجنا كلم هيلإ

 رهظ امك « همادقإو هتعاجشو همزع قئافب ةيادبلا ذنم شيندرم نبا رهظو
 « عوبسألا ىف ناموي هل ناك» هنإ بيطحلا نبا انل لوقيو . هدوجو هتماهش رفاوب
 «هدانجأو هتضاخو هداوق ىلع دوجبو « هئامدن عم برشي « سيمحلاو ندنثالا موي
 « ريثك وهل كلذ للختيو « دانجألا ىلع اهموحل قرفيو « مس اوملا ىف راقبألا حبذيو

 )١(  115 © 120-128جموعرمت هءءمق. رب هعومر. لع لع اهو قاسمي ةنتلعقر م. ,2



 تبا ع

 ,©0عهسنأسلاجم فلاملابهو امب رو« حصنلاةياغب هولماعو « دنحلا نم بولقلا كلم بح

 « هرصع لاطبأ نم ناك هنإ لوقيو « شيندرم نبا ةعاجشب ىرقملا هونيو

 : ادشنم « الامشو آني « فش اهقشيو بكاوملا ىف عفدي ناك هنأو.

 ©)اهاوس مأ ايف ناكىتحأ 2 ىلابأ ال ةببتكلا ىلع ٌركأ

فص نم ريثك ىف ههشي معزو شيندرم نبا نيب رادقألا تعمو
 2 هلويمو هتا

 مهاربإ وهو « هناطلس ديطوتو « هتلوص ةفعاضم ىف دضع ريكأ هل ناكو

 زيمتت ةيصخش شيندرم نبا لثم وهو ٠ كش نب جرفم نب دمحم نبا

 كشمه وأ جرفم هدجف « حيرص ىئارصن لصأ نم وهو « ةصاخلا اهتافصب

 رخاوأ ىف دوه ىب كولم دحأ دي لع ملسأو « ةطسقرس ىلإ حزن ىنارصن

 لاتقلا ىف هوأر اذإ ىراصنلا ناكف « نينذألا ىدحإ عوطقم ناكو « مهمايأ

 ىف ةرابعلا هذه ىنعم نأ بيطخلا نبا انل لوقيو « « كشماه » اولاقو هوفرع

 216 36هءطنعم وه ةيلاتشقلا ىف ةرابعلا لصأو 29, نذألا عوطقملا ىرت» مهغل

 اهانعمو . 8ع جوتن ء 36هعطم مءوسعقم, 181 لءومءءزولم معءمم«ليصفتلابو

 « ىراصنلاىديأ ف ةطسقرس تطقس املو .©9نذألا عوطقمو « ريغصلاليذلا عوطقم

انيح اهكلم مدخو 2 ةلاتشق ىلإ كش.ه نب مهاربإ لوحت « دوه ونب اهرداغو
ً » 

 نلعأ نأ دعب نينوتمللا مدخو ٠ سلدنألا ىلإ حزتنو « ىراصنلا ةمدخ كرت مث

 ةبطرق ةيالول ةيناغ نب ىبحب بدن املو . رباكألا ضعب هيف عفشو ء هتبوت

 ٠ . هتمدخم قحتلا (م 1148 ) مه 8194 ةنس ىف فسوي نب ىلع نب نيفشات لبق نم

 ناكو « نيملسملا رمأب ىمستو « ىلاتلا ملاعلا ىف ةبط رقب نيدمح نبا ىضاقلا راث املو

 ةبطرق ىلإ الوسر ةيناغ نبا هثعب « اهراوث دراطب برغلا ةقطنم ىف ذئموي ةيناغ نبا

 ةبطرق ىف ذئموي تذذتا ثداوحلا نكلو . نيدمح نبا نيبو هنيب حلصلا دقع ةلواحم

 دعاوق ىف تابالقنإلا تلاوتو « سلدنألاب ةروثلا قاطن عستا مث « ىرخأ ةهجو

 ضم ملو « ةيسنلب ىلع ذئموي بلغت دقو « ضايع نباب كشمه نبا لصتاف « قرشلا

 « شبوقش نصح لالتحال ةص رف كشه نبال تحنس ىتح كلذ ىلع ليوط تقو

 .41.ص ؛؟ ج ةطاحإلا ىف بيطللا نبا )١(

 ٠ 3551 ص ؛؟ ج ( ةرهاقلا ) بيطلا حفن (؟)
 .86086 0ص ) ج ( 1965 ) ةطاحإلا (ع)

 قلب 0دومدع هظعستمم : ةكسعو ةاشوناسمممب م, 166 ( ؛)



 تالة

 « ةدبأ قرش لامش نم ةبرقم ىلع ةعقاولا ©27ةروقش ةنيدم .ىلع كلذ دعب بلغت مث

 كلذل هبدن اهيح دعب ايف ةروقش ىلع بلغت هنأ ىرخأ ةياؤر ىو : هرمأ ىوقف
 همم لقعو 6 هن. لصتا دعست نفح ل !ةيسرمو ةتيئلب تل[ اكو.« نكن دايم نبا
 مظعأ نم كشم» نبا ادغو « قئالعلا امهنيب تقثوتف « هتنبا ىلع ًاربص دعس نبا

 ع« رصعلا داوق ردقأ نم عقاولا ف كشمه نبا ناكو : هتداقو دعس نبا ناوعأ
 ةدع « دعب ايف نيدحوملا دض ضاخ دقو ؛ آمادقإو ةعاجشو ةأرج مهرفوأو

 , ؟9ةماهلا عئاقولاو بورحلا نم

 هه © انا

 مكحل ىلوألا ماوعألا ف سلدنألا قرش ثداوح نع ةيفاش ليصافت انيدل تسيل

 « ليلقب ةيسرمو ةيسنلب مكح شيزدرم نبا ىلوت بقع عقو هنأ ديب « شيندرم نبا
 . اهقرش ىونج ىف ىناثلاو سلدنألا قرش لامش ىف لوألا « ناريطخ ناثداح

 نم نيملسملا ىديأب ىتبب ام ىلع ىراصنلا ءاليتسا وهف « لوألا ثداحلا امأ

 ىف ةطسقرسس ىلع اولوتسا ذنم « ىراصنلا نأ فرعن نحنو . ىلعألا رغثلا دعاوق
 ةيقابلا ةليلقلا دعاوقلا عازتنال صرفلا نوصبرتي اوثبل (م 1118 ) ه 011 ةنس

 (هه178) ةءورملا ةغارفإ ةعزه مهتدص دقو . سلدنألا نم ىنانلا نكرلا اذه ىف

 تلغشو « نطبارملا دض سلدنألا ىف ةروثلا ناكرب رجفنا الف . ًانيح مهعب راشم نع
 نورئاثلا ءاعزلا لغشو « اهسفن نع دوذلاب « ةدعاق لك ىف ةيطبارملا تايماخلا

 تحنس دق ةصرفلا نأب « ىلعألا رغثلا ىف ىراصناا رعش « ةناطلس ديطوتب لك

 ةدرالى رصحنت ىلعألا رخنلا لخاد « ةيقابلا دعاوقلا تناكو . مهعورشم قيقحتل
 وريإ رهن بصم دنع عقاولا ةشوطرط رغب ىف مث ( ةسانكم ) ةسننكمو ةغارفإو

 ىلوأ ةشوطرط تناكو . ةنواشرب ةرامإ دود> ىلع عقت اهعيمج تناكو « ( ةربإ)
 رخاوأ ىف تدغ دق تناكو . ىراصنلا ىديأ ىف دئدنع تطقس ىلا دعاوقلا

 ىلا « ةيرحبلا تالمحلا داور نم نيرماغملاو نيدهاجملل ىوثم ىالسإلا اهدهع

 ةلمح ىلإ ثلاثلا نجوأ ابابلا اعدف . ةرواحلا ةينارصنلا مألا ءىطاوش ىف نخشت

 نيزيبلاو نالطقلاو نينوجرألا نم ىراصنلا تاوق تعمتجاو « اهحتفل ةيبيلص

 ترش ةنولشرب ريمأ ريجنرب نومار تنوكلا ةدانقب دبعملا ناسرفو نييونحلاو

 2 5ععانتق 0ع ةمع ةنابقلاو يب 13 7

 بالو من5 ص ١ جا(1565) ةطاحإلا.ىف بيطحلا نبا (؟)

 اننا



 ديال" ا#

 « ةلاسيلا ىهتنمب ةئيدملانع نوملسملا عفادو ءرحبلاو رباا نم ةشوطرط لوح راصحلا

 : اهريغوأ ةيسنلب نم دادمأ مهيأإ درت نأ نيلمؤم « ًاموي نيعبرأ راصحلا اودمصو

 م 1154 ةنس رخآ ىف احلص ةنيدملا م است ىلإ اورطضا « نوع لك نم اوسثي الف

 مهنأ ديب .٠ خفعاسو ريكا طاطملالا يطرظم . (ه هغ7* ةنس نايعش 15

 تاوقلا تمحاهو : ماع نيعبرأ وأن يثالث نم رثك أ مهدجاسمب ظافتحالا اوعيطتسي مل

 ليلقب كلذ دعب ةدرال ةنيدمرجنرب نومار تنوكلا امءأر ىنعو ةفلاحتملا ةينارصنلا

 نيمجاهملا ىديأ ىف تطقسف « ةشوطرط طوقس دعب اليوط دمصت الأ ًايعيبط ناكو

 تاكا كيا اهلاو ربعو ( ه 544 ) م 1144 ةنس ربوتكأ 74 ىف كلذو

 تقولا سفن ىف اهعم تطقسو « ةيناغ نب دمحم ةقرويم ريمأ ىلإ ًاثجتلم رحبلا

 1 ةغارفإ اتنيدم « ةينالطقلا خيراوتلا ىورت اهسج مويلا سفن قو لب

 شيلقأ نصح ىلع تقولا سفن ىف اولوتسا نيلاتشقلا نإ بيطحلا نبا انل لوقيو

 , 20غ هوم ةنس ) ةينارس نصحو

 تبتناو «يراصنلا ىديأ ىف ةربخألا ةيلامذلا ةيمالسإلا دعاوقلا هذه تطقس

 لبق نم ةعبات « دعاوقلا هذه تناك دقو . ىلعألا رغثلا ىف نيماسملا ةدايس كلذب

 ةعبات تحبصأ « نيينوجرألا ىديأ ىف ةطسقرس تطقس الف ء ةطسقرس ةكلممل

 دعاوقلا هذه تناك دقف نذإو « ىطبارملا دهعلا ةيادب ذنم تناك انك « ةيسناب ةيالول

 شيند ره نبا نأ ديب . لقألا ىلع ةيمسإلا ةيحانلا ن ن٠ «شبدرم نبا ةدايسل ةعضاخ

 ةنداهملاو ةقادصلا طابرب هطابترا ناكو « اهدجني نأ وأ اهمدحم نأ هعسو ى نكي مل

 هقئالع دسفت « اهذاقنإل ةاواحم ةيأ نود لوح « ةنولشرب ريمأ رجئرب تنوكلا عم

 ةيئانلا دعاوقلا هذه نع عافدلا ناك دقف ىرخأ ةهج نمو « ةينارصناا كلاملا عم

 شيندرم نبا نإف مث نمو . روسيم ريغ الم ةينارصنلا يضارألا بلف قا ةقاول

 ًايماح هسفن ربعي ثبا دق ناك نإو « ملوملا ثدحلا اذه ءازإ « انكاس كرح مل

 ةدهاعم دقع اًميح هنأ كلذ ىلع لدي « ةعوزتما دعاوقلا كلت ىف « نيملسملا اياعرلل

 رارضأ ةيأ عقوتالأب ةونج دهعتت نأ امف طرتشا دق « ةونج ةيروهمج عم ةقادصلا

 ىلا دالبلا نمض ةونج تناك دقو « ةيرمللأو ةشوطرط ىف وبول كلملا اياعرب

 . ةشوطرط حاتتفا ىف تكرتشا

 8 ج ةطاحإلاو « ١75 ص ساطرقلا ضور عجارو . ه6 ص ١١ ج ريثألا نبا (؟)
 مفعم: لطللز م. 196-124 : .ًاضيأ عجارو . مه ص



 الالات

 شيندرم نبا هيف رفظ ىذلا « تقولا سفن ىف عقو دقف ىناثلا ثداحلا امأو

 ىف ةيرملأ تناكو . ةيرملأ رغث ىلع ىراصنلا ءاليتسا وهو « ةيسرمو ةيسنلب ةيالوب
 تناك امم « ةزيبو ةونجو ةينولطق لثم ةبيرقلا ةينارصنلا لودلا نويع ىف ىجش مقاولا
 ثيعلا بورض نم لودلا هذه ءىطاوش ىف اهنم ةجراحلا ةيرحبلا تالمهلا هب موقت

 ناطلس رايها بقع سلدنألا لمش ىذلا « ماعلا بارطضإلا ةرهت ىف . ٍبيرختلاو

 اذه عازتناب موقت نأ « ابابلا اهسأر ىلعو « ةينارصنلا لودلا تأر « نيطبارملا

 زاهتناب ةلاتشق كلم عباسلا وسنوفلأ ردابو « نيملسملا ىديأ نم نيصحلا ىنغلا رغتلا

 « ةينولطقو « ةلاتشق تاوق نم ةكرتشم ةيرحبو ةيرب ةلمح تمظنو « ةحئاسلا ةقرفلا

 تراسو « هينربلا ءارو نم ةيسنرف دوشح ضعبو « ةزببو « ةونجو « راقانو

 تاوقب رحبلاو ريلا نم اهترصاحو « ةيرملأ ىلإ ةكرتشملا ةيبيلصلا ةلمحلا هذه
 رظفاو .«. ةبدملا دواوم تببفت ,ىح م ريقأ ةثداث .راصتلا رمغساو + :ةقيك

 ىلوألا ىدامج نم نيرشعلا ىف كلذو « ىراصنال اهميلست ىلإ ةياهلا ىف نوملسملا
 رخنلا اذه طوةس ناك دقو . ©30( م1141 ةنس ربوتكأ ١ ) ه 847 ةنس

 تددبت دق ةنزحملا هءادصأ نأ ديب « اللج ًاثداح ىراصنلا ىديأ ىف مالا ىسلدنألا

 اهاوق ددبتو اهملك قرفت نم «ذئموي سلدنألا اهناعت تناك ىلا ةماعلا ةنحما لالخ

 ىف مهمادقأ تتيث ذم ؛ نودحوملا هب ىع ام مهأ نم هداد سا ناكو « اهدراومو

 . ةريزحلا هبش

 ن٠ لعم ىلع ت قولا سفن ىف ىلوتسا دق ةلاتشق كلم عباسلا وسنوفلأ ناكو
 2 ةنس رخاوأ ىف كلذو 2 حابر ةعلق وهو « ىطسولا سلدنألا لقاعم مأ
 ثدحأ دقو . لئالق ربشأب ةيرمللأ رغث ىلع هئاليتسا لبق كلذو « (م 11407)

 . ةيسلدنألا عافدلا طوطخ ىف ةريطخ ةرغث عينملا لقعملا اذه ىلع مهئاليتساب نويلاتشقلا

 عارصلا ثداوح 3 ةريشلا ةعلقلا هذه هبعلت رطخ رود ىأ دعب ايف ىرئسو

 . ىراصنلاو نيدحوملا نب

 اصيرح ناك دقو. هناطلس ديطوت ىلع لمعي شين دسم نبا ناك نبا كلذ ىف
 هريس لالخ هغلب لآل ىتح « ىلخاد وأ ىجراخن دتعم هفارطأ نم صقتنيالأ ىلع
 « هيلإ ركف « لالح» نصح اومجاه ىراصنلا نأ « اهب هناطلس ىلوتيل ةيسنلب ىلإ

 ةملسعما# : طازو؛ : مجارو . 175 ص ساطرقلا ضورو 45 ص 1١ ج ريثألا نبا )١(
 5 ن0عمعبوا لع عومومت 1. !11. م. 4



 لاما

 ةيسرم ىلإ راس املو . 22ةعببلا ابم ىلتف ةيسنلب ىلإ داع مث « مه-ديأ نم هدرتساو

 دقو « ةروقش ةنيدم ىلإ كش# نبا هدئاق ثعب « ديبع نبا اهئات دب نم اهصلختسيل

 كشمهنبا ىلوةساف «راوسنبا اههحاص نم اهعزتنيل « ةيسنلب تاقلعتم نم اه ربتعي ناك

 .اهتعيب ىلتو ةيسرم ىلع ةرطيسلاى لع شيندرمنبا ةنواعمل ةيسرم ىلإ داع مث ؛0ابملع
 «شيند ر منبا ناكو . ايلع يئن كشمهوبا كرتو «ةيسنلب ىلإ اهرداغرمألا هل الف

 . ةيسنلبب هل ًبئان ةيادبلا ذم « دعس نب فسوي جاجحلا ابأ هاخأ نع دق

 لوأو . هتيالول ىلوألا ماوعألا ىف شيندرم نبا لامعأ نع ريثكلا ملعت انسلو

 0 ا وو يي صلا
 ىداوب ىئاطلا ناحلم نبا مايق نم ناكام انركذ نأ قبس دقو . شآىداوو ةطسب
 لبق ةريزحلا هبش ىلإ اوريع دق نودحوملا ناكو . ةطسب ىلعو اهملع هبلغتو ؛ شآ
 كلذو ©« ه١4 ةنس نابعش ربش ؛ ىف« ةيليبشإ ىلع اولوتساو « ماوعأ ةعضيب كلذ

 ةرئاثلا دعاوقلا ىلوأ تناك ىلا« برغلا دعاوقو « شيرت ىلع اولوتسا نأ دعب
 بوعد ار فرس ربت ا ال ديدي

 نم فرشت تحضأو« سلدنألا طساوأ ىلإ نيدحوملا عئالط تلصو اذكهو

 ف نيعتسي ناك شيندرم نبا نأ رهاظلاو . شيئدرم نبا كالمأ ىلع قرشلا ةيحان

 .0هتنواعم عيال وموفلا اهلهرأ نيلاتشقلا نم دونجم شآ ىداوو ةطسب دض هتلمح

 رداغ مث « نيدحوملا هتعاط نلعأ ةازغلا ةمواقم هل ةقاطال هنأ ناحلم نبا ىأر الو

 ىف لبق نم انركذ امسح برغملا ىلإ رحبلا ربعو ؛ هلاومأو هلهأ قف شآ ىداو

 دعاوقلا هجاوي شآ ىداوو ةطسب ىلع هئالبتساب شيندرمنبا ىحض ذأو , هعضوم ىف
 اذكهو ؛ قرشلا نم اههجاوب امك بونحلا نم ةدبأو ةسايبو نايج ىف ةيدحوملا

 نمو « شيندرم نبا ثبل ىذلا مرطضملا عارصلا كلذ رصانع عمتجم تذخأ
 « الاوط اماوعأ نيدحوملا دض هب علطضي « اهلك ةيقرشلا سلدنألا ىوق هئارو

 ءاّرو نم اهنازغ دض ةيموفلا سادنألا ةروث هيحاون نم سثك ىف لثع ناك ىذلاو

 . نيدحوملاو نعطبارملا ىنعأ « رحبلا

 .,مو نص ؟ حج ةطاحإلا (1)

 ىلإ انرشأ نأ قبس دقو . 80. نوعمدب ععستمم : ةاسبعأو طاسوساسمسم م. 188 ()

 . شيندرم نباي هلاصتا لبق ةروقش ىلع كشمه نبا بلغت ىف بيطدلا نبا ةياور
 ع. تموعو : اطالز م. 1385 (ع)


