
 لوالارضفلا
 ىظبارملا مكسملا ةفسييبط

 ةيلاملاو ةيرادإلاو ةيركسعلا هعاضوأو

 فعض . داسفلا نم كلذ ىلع بترت ام . ذوفنلاب ءاهقفلا راثئتسا . ةيطبارملا ةلودلل ىيدلا عباطلا

 لؤاضت . داهملا ىلإ اهتعزن . ةيطبارملا ةلودلل ىركسعلا عباطلا . عورفلا ملع ىلإ مهفارصناو ءاهقفلا
 سلدنألاو برغملا تالامع . ارولا كلملا اهعباط . ةيكلم ةرامإ ةيطبارملا ةلودلا . ةيركسعلا اهتعنم

 نييسلدنألا ىلوت . ىبرقلا ىوذل سلدنألا تايالو . ىطبارملا محلا زكرم ةبطرق . نيطبارملا دهع ىف
 . لاتقلاف اهتعاجشو ةنوتمل . ةباتكلا بصانمب: مهراثثتسا . دعب اميف ةروثلا ءامعز ةاضقلا . ءاضقلا بصانمل
 . نيطبارملا دنع ةكرعملا بيترت . ةقزترملا ىراصتلا . هنيوكتو هميظنت . ةيطبارملا ةلودلا دابع شيحلا

 ةسايسلا . ةيطبارملا ليطاسألا . سلدنألاب ىطبارملا شيحلا . اهءاضتو ةيداهحلا ةعزنلا . ةيسلدنألا تاوقلا

 ةيطبارملا ةلودلا . ىلع مايأ تالابقلاو تايابحلا ىف عسوتلا . دوهيلا ىلع طغضلا . ةيابحلا مظنو ةيلاملا

 ةمالعلا ىأر . لماحت نم ةلمحلا هذه عبطي ام . نيطبارملا ىلع ىزود ةمالعلا ةلح . مكحلا ىف اهلئاسوو

 . نيطبارملا دض ةلمحلا هذه بابسال حرش .. مهدهعو نيطبارملا حيدم ىف لوق . ىثكارملا لاوقأ . اريدوك
 نيدلا بتك ةدراطم . دمتعملا وحن نيملسملا ريمأ ةوسق . عئاظف نم هللخت امو ىسدنألا ىطبارملا حتفلا

 برح ىف مهسعاقت . سلدنألا ذاقنإو داهملا ىنيطبارمل!لضف . ترموت نبا ىدهملا ةلح . ةفسلفلاو
 قئاثو . نشحلا ىركسملا هعباط . سلدئألل نيطبا رملا مكح . ةطسقرس طوقس ىف منيل وئسم . داد رّتسإلا

 بتجتب هماتها . محلا نأشب هتايصوت . اهنع دوذلاو سلدنألا نوكشب فسوي نب ىلع ماها ديؤت ةيمسر
 نيطبارملا رجح . ةاضقلا رايتخا نسحب هتيصوت . ءاضقلا رمأب هماّها . لدعلاو قفرلا عابتاو « دادبتسالا

 رخاوأ ىتح ةدراطملا هذه ىلع مهرارصإ . ىلازغلا بتكو لوصألا بتكل مهتدراطم . ركفلا ةيرح ىلع

 نودبع نبا تاظحالم . نيطبارملا ديبعلاو دنخلا ثيع . ةغسلفلاو مالكلا بتكل مهتدراطم . مدهع
 . كلذ ىف ةغلابملاو ىطبانرملا رصعلا ىلع ركحلا . كلذ بابسأو ىطبارملا ميلا ةأطو دادتشا . كلذ ىلع
 ملاظم نم اهريرحتو ةيسلدنألا ةمألا : ىطبارملا محلا لظ ىف بعشلا لاوحأ . اريدوك ذاتسألا قيلعت

 . ءاخرو ريمعت نم هلمش ام . هرارقتساو برغملا ةدحو . ءاخرلاو رارقتسالا نم عونب اهعتمت . ةيابحلا
 . ىدهملا ةكرح ذنم ىضوفلاو بارطذالا

 خيرات ىف ةمتاحلا « ثداوحلا مأ نم ًاثداح « ةيطبارملا ةلودلا عرصم ناك

 . ةيعامجاو ةيسايسو ةيركسع « ةديدع لماوعل ةجيتن ناكو ٠ سلدنألاو برغملا
 تدأ ىلا « لماوعلا هذه ضرعتسن نأ « لصفلا اذه ىن لواحت فوسو

 ىهو « نيفشاتنب فسوي ةيرقبع امتداش ىلا «ةمعاشلا ةميظعلا ةلودلا هذه طوقس ىلإ

 «نرقفصن نم رثكأ اهدطوتو اهمايق ىلع ضحج املو « اهتوتف ناوفنع ىف لازت ام
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 نيفشات نب اهلع راس ىلا مظنلاو ئدابملا نم افرط «تقولا سفن ىف ضرعتسن نأو
 لاوحألاو فورظلا نمو « سلدنألاو برغملاب ةميظعلا مهتيروطاريمإ مكح ىف
 . اهلظ ىف تشاع ىلا ةيراضحلا

 ناكو « ةينيدلا ةديقعلا نم ساسأ ىلع انيأر امسح « ةيطبارملا ةلودلا تماق

 اذبم تظفتحاو . ىلوزحلا نيساي نب هللا دبع وه « بصعتم هيقف ىحورلا اهشنم
 ةرطيس ىف « ةيلمعلا هتروص ةيادبلا ذنم ذختي ناكو « اهنايح ظعم ىنيدلا عباطلا
 لحارملا ىف « ةيطبارملا شويحلا هاجتا ىفو « اههجوتو ةلودلا نوئش ىلع ءاهقفلا
 ناكو . سلدنألاوأ برغملا ىف ءاوس « داهحلا لامعأ ىلإ ةلودلا ةايح نم ىلوألا
 ةروص « نيفشات نب فسوي مايأ ذختي ةيطبارملا ةلودلا رييست ىف ءاهقفلا ذوفت
 ملستسملا ءاتفتسا الء رومألا نم ريطحللا ىف مهتفتسي ىنرغملا لهاعلا ناكف « ىروشلا
 ةءالس ىلع نئمطي نأ لواحب ىذلا « رينتسملا رذحلا ءاتفتسا نكلو « عناحلا
 ىف ادغ نأ ثبلي مل ذوفتلا اذه نكلو . ىعرشلا دنسلا اهل سدتلي نأو « هتافرصت
 نب ىلعل نكي ملو . ( ةيطارقويت ) ةيئيدلا ةيروتاتكدلا نم ًاعون « ىلع هدلو دهع
 مزعلا نم « هاوقتو هعرو نم مغرلابو « هتافصليمجو هئاكذ نم مغرلاب « فسوي
 نع« ىشكاارملا انل هروصيام اذهو . فراحلا ذوفتلا اذه ةبلاغل ىكي ام ؛ مزحلاو
 : اهتةيقح ىلع ىطبا رملا مكحلاحور انل زرعت ىلا ةرثفلا كلت ىف « فسوي نب ىلع نعهثيداح

 « سفنلا هيزن « ةيوطلا ديج « ةرسلا نسح (ضسوي نب ىلع ىأ ) ناكو »
 ىف دعي نأ ىلإ هنم برقأ « نيلتبتماو داهرلا ىف دعي نأ ىلإ ناك « ملظلا نع ًاديعب
 عيمج ىف ًارمأ عطقيال ناكو « نيدلاو هقفلا لهأل هراثيإ دتشاو . نيبلغتماو كولملا
 هيلإ دهعي امف ناك « هتاضق نع ًادحأ ىلو اذإ ناكف « ءاهقفلا ةرواش» نود هتكلمم
 رضحمب الإ « ريبكالو رومألا نم ريغص ىف ةموكح تييالو « ًارمأ عطقي الأ
 ردصلا ىف هلثم اوغلبي مل « اهظع اغلبم همايأ ىف ءاهقفلا غلبف «٠ ءاهقفلا نم ةعبرأ
 ةعجار نيملسملا رومأو « كلذ ىلع ءاهقفلا لزي ملو ٠ سلدنألا حتف نم لوألا
 رمأ مظعف . هتدم لوط « مهللع ةفوقوم « اهريبكو اهريخص مهماكحاو « مهلإ
 مهاومأ كلذل ترثكف « مهلإ سانلا هوجو تفرصناو « انركذ امك ءاهقفلا
 . 2 مهساكم تعستاو

 دمحم نب دمحأ رفعج وبأ وه « رصعلا ءارعش نم رعاش لوقي ًاضيأ كلذ فو

 : ناّنيج ةنيدم لهأ نم « ىببلا نباب فو عملا
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 متاعلا مالظلا ىف جلوأ بئذلاك مكسومان اومتسبل ءاي لا لهأ

 مساسقلا نباب لاومألا اومتمسقو كلام بهذمبي ايلا اومتكلف

 ©00ماعلا ىف مكل تغبص غبصأبو ببشأب باودلا ببش اومتبكرو

 بلاثم نم اهلع بترت امو « ةينيدلا ةيروتاتكدلا وأ ةيطارقويثلا هذه تناك

 قع كاك ع هداسقو ىطبارملا مكملا فعض ى لماع مهأ « اهنم رفمال ءاوهأو

 ساسألا ىهو « ةيطبارملا ةلودلا ةفصل « ةيسيئرلا ةيزملا تلوحت نأ كلذ ءارج

 ىتلا لئاضف تلاحتساو « رطحلا لالحنالا رصانع نم رصنع ىلإ « قرغملا ىيدلا

 نموت ال « ةفئاطل « ىمعألا عوضحلا نم عون ىلإ « ريمألا ىدل « عرولاو دهزلاو

 « ريمألا ىلع نورطيسي اودغ نيذلا « ءاهقفلا ةفئاط ىه « اهؤاوهأو اهعماطم

 « رهجلا نم عون ىف كلذك نكلو « طقق راتس ءارو نمال « ةلودلا نوكحمو

 بناج ىلإ تناك ةفئاطلا هذه نأ كلذ ىلإ فضأ . ءاوهألاو عماطملا هذهل ًاقفو

 قيضو .روصقلاب ىطبارملا دهعلا لالخ مست « ىنيدلا اهذوفنل لالغتسالا اذه

 ليج هب زاتع ناك ىذلا « ىملعلا قمعتلا كلذ نم ءىش ىلع نكت ملو « قفألا

 كلذو « نيدلا لوصأو ةعيرشلا ةسارد ىف « ةيومألا ةلودلا مايأ « ىادقلا ءاهقفلا
 هللا دبعو « ىحي نب ىجحنو « رانيد نب ىسيع لثم باطقأ ءاهقف ناك اميح

 مهذوفن فقي نكلو « ىماعلا ذوفنلا ةروذ نوأوبتي « دلخم نب قبو « بيبح نبا

 «ةيطبارملا ةلودلا مايأ ءاهقفلا ناكلب . ءاضقلا ةلوازمو ىروشلاو ايتفلا دودح دنع

 تالماعملاو تادابعلا نم عورفلا ماع ةسارد ىلع لبق نم انرشأ اهسح نورصتقي

 ىشكارملا هب هونيام اذهو . هريغ نود كلام بهذم ىلعو « ةيضقألاو دودحلاو
 ملع ملع نه الإ « هدنع ىظحيو « نيملسملا ريمأ نم برقي نكي مل» : هلوق ىف
 لحمو « بهذملا بتك نامزلا كلذ ىف تقفنف « كلام بهذم عورف ىنعأ عورفلا

 ثيدحو هللا باتك ىف رظنلا ىدن ىتح كلذ رثكو « اهاوس ام ذبنو « هاضتقع

 لك امم ىتتعي نامزلا كلذ لهأ ريهاشم نم دحأ نكي ملف « (ص) هللا لوسر

 ن* ءىش ىف ضوحلا هنم رهظ نم لك ريفكتب نامزلا كلذ لهأ نادو « ءانتعالا

 ةهاركو « مالكلا ملع حيبقت « نيملسملا ريمأ دنع ءاهقفلا ررقو « مالكلا مولع

 دقو .©0«نيدلا ىف ةعدب هنأو « هنم ءىش هيلع رهظ نه مهرجهو « هل فلسلا

 )١( ص بجعملا ىف ىثكارملا 56 .
 لك نم ديصيملا ف ىتكادملا (ع)
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 ءالعلا ةدراطم نم « اهئاهقف زاعيإب ةيطبارملا ةلودلا هيلإ تدمع ام كلذ ىلع بترت
 اهتمدقم ىفو « كلذب ةقلعتملا بتكلا ةدراطمو « لوصألاو مالكلا ملعب نونعي نيذلا
 ةلودلا دض ةيئيدلا هتياعدل ةدام ًاضيأ هذختاف ترموت نبا ءاجو « ىلازغلا بتك
 «.ةعيوم لق. لبق قب انليقفا | يعم ةطبازلا

 قمم ناك « ةيطبارملا ةلودلا سسأ عدصت ف ريطخلا لياغلا اذه بناج ىلإ

 رايهنا وه « ةيبدألاو ةيداملا اهاوق طحت ىف ءىبسلا هرثأ ثدحن « رخآ لماع
 « ةوادبلاو فشقتلا داهم 5 تأشن ”ةيطبارملا ةلودلا نأ كلذ . ةيركسعلا اهتعنم

 ةعّتملا هذه تناكو ؛ ةيبرحلا اهتبالص « ةينيدلا اهتسامح نمو اموادب نم تدمتساو

 ةعزن « اهفعاضتو اهكذت «ةفلتخنا لئابقلا ن نم اهتاليمزو ةنوتمل شويج اهم زاتمت ىلا
 علطم دنع نوطبارملا عاطتسا ةيداهحلا ةعزنلا هذه لظ ىو . دللا.ليبم قاداهتلا
 ةرمتسملا مماوزغو م مداهجم اورشني نأ « ئربكلا ءارحصلا فراشم ىف ىف مهتضن
 هبش ىلإ ةيطبارملا نويل تيرس ول, ايناتيرومو ىلامو ةناغ ىف « مالسإلا ملاعت
 « ةينارصنلا اينابسا دي ىلع « ءانفلا رطخ نم اهددبتي امم سدنألا ذقنتل ةريزحلا
 نم هب تربشا ام بناج ىلإ « اهزيمع ام صخأ « داهحلا ىلإ ةعزألا هذه تناك
 داجنإ ىف امممهم نم « ةيطبارملا شوبحلا تلوحت نأ دعب ىتحو . ةلاسبلاو ةعئملا
 ةيطبارملا ةلودلا نم ًاعزج سلدنألا تحبصأو « ةيزاغ شويج ىلإ « سلدنألا
 راش رع يح تقبل .« هللا لييص ق داهخلا ىإ ةعوتلا هءله, نإتت + رتكلا
 ةعقوم تناكو « شيلقأ ةعقوم تناكف « ةريزحلا هبش ىف ةيطبارملا شويا
 « ةيطبارملا شويحلا اف ترهظ « ىرخأ ةيلحم عقاؤم ةمن تناكو « ةغارفإ
 . هللا ليبس ىف داهحلا ىف اهنافتو « اهلاسبب

 ناديملا ند ىنتخا نأ دعب ًاصوصخو « حورلا هذ تبخام ناعرس هنأ ديب
 5- ةعاربلاو ةعاجشلاو ةأرحلاب اوزاتما نيذلا « نيطبارملا ةداقلا باطقأ
 دمحمو « جاحلا نب دمحمو « لمزم دمحم ىنأو « ىنوتمللا ركب ىف ىنأ نيريس لاثمأ
 تاورث نم هيف اوسمغنا امم «نوطبارا ا ةداقلاو ءارمألا رثأت ام ناعرسو «ةمطافننا
 ءارحصلا ءانبأ ء نوطبارملا دنحلا رثأتو « ةهفرملا اهتايحو « اهئاعنو « سلدنألا
 « ةرضنلا نايدولاو « ةميظعلا دعاوقلا هذه ىف « ةدغرلا ةديدحلا مت ءايحن « رفقلاو

 1 0 1 ا جيلا هرم ىل ةتدفتو + سعرا ياواد
 ةيداع درو « سلدنألا ةياح ىف ةيساسألا اهتمهمب موقت نأ نع ةزجاع تحضأف
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 ناطلس ديطوت ىلع لمعت نأ نع ةزجاعتقولا سفن ىف تدغ اك « اهنع ىراصنلا

 ءاهرين لاوز ىنمتيو « اهمكحم مريتي ىحضأ بعش نب « اهتبيهو ةيطبارملا ةلودلا

 مطحن ىف ه طخ هل الماع اذه ناك دقو . هبلاثم ترثكو « هتأطو تلقث نأ دعب

 : سلدنألاب اهتدايسو ةيطبارأا ةلودلا ةبيه

 هع 13 تل

 ىهنا اميح « لوألا اهدهع ىن ةينوتمللا ةلودلاوأ ةيطبارملا ةلودلا تناك

 «شكارم اممصاع طيط#تو « اهدعاوق ديطوتو « اهئاشنإ نم نيفشات نب فسوي

 ريمأب ١ فسوي ىمست « ةق"الزلا راصتنا بقعو . ريمألاب اهاوشنم ىمستي ةرامإ

 : ةنوتا كولمل اقل ةدعب ن* حبصأ ىذلا بقللا ىكرو 4: قيدلا نضاثو نيملسملا

 دعتي مل ءارجإ وهو . ئنابنلا ١ ةفياخلا ةعاطب ىطبارملا لهاعلا فارتعا ىلإ اذهو

 هعسأ ركذو «ريمألا عم ةبطخلا ىف ىسابعلا ةفيلخلل ةوعدلا نم « ةيلكشلا دودحلا

 دكا 3

 ًآيلع هدلو فسوي راتخا ذنه « ةيئارو ةكلمم « ةيطبارملا ةلودلا تدغ مث

 راتخاف « ىلع كلذ ىف هوذح اذحو « (م 11١5 ه 491 ةنس ىف هدهع ةيالول

 مدلو نيفشات راتخاو . ( م1118 ) ه هم# ةنس ىف هدهع ةيالول نيفشات هدلو

 عم نذوخم نارهو ىف وهو «( م1140) ه ه4 ةنس ىف هدهع ةيالول مهاربإ
 كولم ةمتاخ مهاربإ نوكي نأ ردقلا ءاش دقو « ةمساحلا كراعملا رخآ نيدحوملا

 . ةيطبارملا ةلودلا

 طورشب « دهعلا ةيالول رايتخالا اذه ىف ديقتي « ىطبارملا لهاعلا نكي ملو

 كاملا ةثيشمل اقفو ىرحي ناكامنإو « ركبلا نبالا هب رثؤي نكي ملو « ةئيعم ديلاقتو

 ةدايقو « سلدنألا ةيالو تناكو . هتفالحلا الهأ هاري نم هدلو نه راتخيف « مئاقلا

 .كلذو « دهعلا ةيالو نع ىحن اذإ « ركبلا نبالل ناحنمت « اه ام ةيطبارملا شويحلا

 هبختنا اًئيح « ربكألا فسوي دلو ممت رهاطلا ىب د ريمألا نأش ىف ثدح اهسح

 شويجلا اماع ًاداقو سلدنألل ًايلاو تبل دقف « دهعلا ةيالول ىلع رغصألا هوخأ

 « ىلع نب نيفشات ريمألا هبصنم ىف هفلخو « ه١٠81 ةنس ىف هتافو ىح اهم ةيطبارملا

 قوت الف « « دهعلا ةيالوب حشقي ىلع نب ريس ربكألا هوخأ هيف ناك ىذا تقولا ىف

 + دهعلا ةيالو حتمو © سادنألا نم نيفشات ىعدتسا « ه هاا“ ةنس ىف ريس



 تبا 8116 تع

 اهعبتيو شكارم « ةينامث وحن ىهو « هتايالو وأ برغملا تالامعع تناكو
 « ةعردو ةساملجسو « سافو « ةدماصملا دالب رئاسو سوسلا دالبو تاغأ

 ربمألا ءانبأل « صصخت « ةدبسو « ةجنطو « ناسملتو « زازاف دالبو « ةسانكمو

 هيلب)» ىلع برغملا تالامع ءسقتب كلذ ىف نيفشات نب فسوي أدب دقو . هتبارقو

 «ةيطبارملا ةلودلا دهع ىف مسقنت تناكف سلدنألا امأ . 220( هيوذو هموق ءارمأو

 تناكو . ةيسرمو ةيسنلبو ةبطرقو ةطانرغو ةيليبشإ ىه « تايالو سمح ىلإ
 ةيالو ريتعت ( م1118 ) ه 911 ةنس ىف ىراصنلا ىديأ ىف اهطوقس لبق ةطسقرس
 اهيفو ء سلدنألاب مهتءوكحل ازكرم ةبطرق ةيادبلا ىف نوطبارملا دختاو . ةسداس

 <« كلملا ىلع ىلوت املو . لحب هللا :هذهض ةيالو ب ههع قيقطات ني تسوي ردعأ
 اذه ىو ءه 015 ةنس ىتح كلذك تثبلف « ةطانرغ ىلإ مكحلا ةدعاق لقنب رمأ
 « ةبطرقل ًايلاو نيفشات ريمألا هدلو فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ نيع ماعلا

 مكملا زكرم ةبطرق تدغ اذكهو . « هاوثمرقمو هانكسو هراد ٠ اهنملعج نأ هرمأو
 ىهو « (م 1144 ) ه هاو ةنس ىتح كلذك ترمتساو « ىرخأ ةرم ىطبارملا

 ىلع ةروثلاب « ةبطرق اهنمو « سلدنألا دعاوق اهف تمرطضا ىلا ةئسلا

 رخآ « ةيناغ نب ىبحب ايركز وبأ ريمألا ذئموي سلدنألا ىلاو ناكو « نيطبارملا
 1 1 . نيطبارملا اهنالو

 .ناطبارملا ةداقلاو ءارمألا ىلع ًافقو « سلدنألاب ةيلحملا ةيالولا بصانم تناكو

 الاه نم ديدع ددع ءاهمأ مدقت ايف انركذ دقو « مهنم ىبرقلا ىوذ امسالو

 ةريخألا ماوعألا ذنم « ةيسلدنألا دعاوقلا مكح اولوت نيذلا ء ةداقلاو ءارمألا

 .ةمدقم ىف ناكو « ىطبارملا دهعلا ةياب“ .ىح + نيفشات نب .فسوي مكح نم

 ركب ىأ نب ريس ريمألا لثم « لئاوألا نيطبارملا ةداقلا باطقأ ضعب ءالؤه

 ء ةطسقرم مث 2 ةيسنلب ىلاو جاحلا نب دمحمو « اهلاو مث ةيلييشإ حتاف ىنوتمللا

 ءانبأ نم وهو ةبطرق «ىلاو ىلدزم دمحموبأ ريمألاو « ةيناغ نب ىبحب هدعب. نمو
 « فسوي دلو ةشئاع نب دمحم ربمالاو « هللا دبعو دمحم هادلوو ء فسوي ةمومح

 ثخأ نباوهو « ةيطرق ىلاو رمغتيت نب هللا دبعو «ةيليبشإ ىلاو ةمطاف نب دمحمو

 « فسوي نب ىلع وخأ وهو « ةيليبشإ ىلاو مهاربإ ريمألاو « فسوي نب ىلع
 هبصانم امأ . مهريغو ةيليشإ ًاضيأ ىلو دقو + فسوي نب ىلع نب ركب وبأو

 وهو هد وان اور نع ضاقرقلاو# ضور )١(
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 ببسل كلذو « نييسلدنألل نوطبارملا اهكرت دقف ٠ ىربكلا دعاوقلا ىف ءاضقلا

 هذه. عالطضالا عيطتسي نم + نيطبارملا ءالعلا نيب نكي مل هنأ وه « حضاو

 كئلوأ ناك دقو « مهملع ريزغب هتاضق زاتما « سلدنألاك دلب ىف « بصانملا

 مو « ذوفنلا نم ريثكب « ىطبارملا لهاعلا ىدلا نوعتمتي نويسلدنألا ةاضقلا

 معدتل هلسز تقلا سفن: ق اوناكو « ةماحملا نوئشلا نم ريثك ىف ةعومسم ةملك

 ةاضقلا كئلوأ جذامت زربأ نم ناكو « ىسلدنألا بعشلا ىدل « هذوفنو هتبيه

 امهالك ىلوت دقو « نيدمت نب مساقلا ىف نكأو «ةشر نب ديلولا ىنأ لثم لاجر

 مساقلا ىنأ ىضاقلا ىوتفب ذخأ فيك ء مدقت اهف انيأر دقو . ةبطرق ءاضق

 لحما ناكر ( إب يزل لات ينال اجمال يت قرد ينسون

 2 بيرغتب فسوي نب ىلع نيملسملا ريم ريمأ عنقي نأ « دشر نبا ىضاقلا

 وئش تبرطضا اميح « دعب ايف ةاضقلا كئلوأ ناك مث . (ه 517١ ) نيدهاعملا

 زينل نم 4 كتاوت كل أ جبار هش را ده. كيب كلود

 . نيدحوملا مدقم ىح « ةرثاثلا ندملا مكح اولوت

 دض ةروثلا ةداق نم تلعج ىلا ةرهاظلا كلت ىلإ انه رظنلا تفلن نأ دونو

 اهؤامعزو «نيديرملا ةروث تناك برغلا ىف . ةاضق وأ « ءارعشو اباتك امأ نيطبارملا

 « لخنملا نب ركب وبأو « رذنملا نباو « ىسق نبا لثم لاجر « ءىش لك لبق

 طساوأ ىو . ةيرعشلاو ةيبدألا مههاومب « ةيروثلا مهتوعد بناج ىلإ نوزاتمب

 « ةبطرق ىف . ةاضقلا نم ًييرقت مهلك ةروثلا ءامعز ناك « اهقرش ىو سل !دنألا

 ىضاقلا وه ناك ةطانرغ ىو « نيدمح نب رفعج وبأ اهيضاق ةروثلا معز ناك

 اهيضاق ناك ةيسنلب فو «نوسح نبا اهضاق ناك ةقلام فو « ىحضأن ب ىلع نسحلا وبأ

 هفلخ ناكو « ىنشحلا رفعج وبأ اهضاق ناك ةيسرم ىو « زيزعلا دبع نب ناورم
 نحرلادبع رفعج وبأ وه « رعشلاو باتكلا باطقأ نب بطق «هعرصم دعب ةسايرلا ىف
 «هوجولا ضعب ند اهعجرن نأ نكميو «لمأتلا ىلإ وعدت ةرهاظ هذهو . رهاط نبا

 مظعم ىلع اوضقي نأ « سادنألاب مهمكح لالخ اوعاطتسا نطبارملا نأ ىلإ

 ىلع اوضقي نأ اوعيطتسي مل مهلكلو «٠ ةعدقلا ةيركسعلاو ةيكولملا تاماعزلا

 « ءاهقفلا ذوفن ىلع اوضقي نأ « ضصتخألاب اوعيطتسي ملو « ةيركفلا تاماعزلا

 . هتاذ ىطبارملا مكحلا صاوخ نم مدقت اهسح «رمتسملا مذوفت ناكو « سلدنألاب

 نوئش ىف دمتعت اهتيادب ذنم تناك « ةينوتمللا ةلودلا نإف « ةباتكلا نع امأ



 ا

 لبق ىتح « نيفشات نب فسوي بتاك ناكف . نييسلدنألا باتكلا ىلع ةباتكلا
 املو . طابسأ نب نمحرلا دبع وه ةيرملأ لهأ نم ىسلدنأ ٠ سلدنألا ىلإ ربعي نأ
 ةغالبلا ةمئأ نم ذئموي وهو « ةرصقلا نب ركبوبأ ةباتكلا بصنم ىف هفلخ قوت
 شكارم طالب ناكو . "ىلع هدلو نع فسوي ةافو دعب بتك مث « سلدنألاب
 باتكلا ردقأ نم ةفئاط « ةريصقلا نبا بناج ىلإ مضي « فسوي نب ىلع دهع
 زيزعلا دبع نب ركب ىنأو « دحلا نب مساقلا ىنأ لثم « رصعلا اذه ىف نيسلدنألا
 « قباسلا سطقألا ىنب ريزو نودبع نباو « ةنرطُبقلا نباب فورعملا ىسويلطبلا
 ةلودلا دمتعت نأ « ىعيبطلا نم ناك دقو . مهريغو ء لاصحلا ىنأ نب هللا دبع ىنأو
 امسالو « ةباتكلا نوئش ىف « فشقتلاو ةوادبلا داهم ىف تأشن ىلا « ةينوتمللا
 نوكي نأو « نييسلدنألا باتكلا نم ةغالبلا باطقأ ىلع « سلدنألا حاتتفا دعب
 ةباتكلا بيلاسأ ىلع داتعا ىذلا « ىسلدنألا بعشلا ىدل اهتسلأ باتكلا كئلوأ
 ءمهروصق ىف نودشحي « فئاوطلا كولم ناك فيك نوطبارملا دهش دقو « ةيلاعلا
 مل تناكف « ةباتكلاوأ ةرازولا كلس ىف ءاوس « ذئموي لسرتلاو ةغالبلا ةمئأ
 . شكارم طالب ىف باتكلا كئلوأ مهظعم اومدختساف . ةوسأ كلذ ىف

 تناكو « ىلوألا اهتماعدو « ةيطبارملا ةلودلا ةزهجأ مهأ وه شيحلا ناكو
 ىلا « ةيحالصإلا ةينيدلا ةوعدلا ءاول تحن اهئاوضنا نم مغرلاب ةيطبارملا ةلودلا
 كراعملا داهم ىف تأشن « ةيركسع ةلود ءىبش لك لبق « نيساي نب هللا دبع اهمظن
 اهنم تجرخو « اهربغو ةبنثو نم ةميصخلا لئابقلا نيبو ةئوتم نيب تمرطضا ىلا
 ةلودلا مقت نأو « برغملا ءاحنأ ىلع اهناطلس طسبت نأ تعاطتساو « ةرفاظ ةنونمل
 ةأرحلا رفاوب نوزاتمب ًادونج نويرحصلا ربربلا كنئثلوأ ناكو « ىربكلا ةيطبارملا
 « خروملا فارغحلا وه رصاعم بتاك لاتقلا ىف ةنوتمل ةعاجشب هون دقو . ةعاجشلاو
 : أب اهف لاتقلا ىف اهقئارطو اهتعاجشو ةنونمل انل فصوف « ىركبلا ديبع وبأ
 رثكأ بجنلا ىلع مهاتق ناكو . مهريغل تسيل سأبو ةدش مهاتق ىف « ةنوتملل ناكو »
 « فص دعب ًافص مهمادقأ ىلع نوفقي « نيلجترم انق ٍظعم ناكو « ليحلا نم
 -ديأب فوفصلا نم هيلي امو « لاوطلا انقلا مهنم لوألا فصلا ىديأب نوكي
 « ىوشيالو ؛ئىطخم داكي الف اهقرزي « ةدع اهنم دحاولا لجرلا لمحي « قيرازملا
 نإو « هتصنم تفقو ام نوفقي مهف « ةيارلا هديب فصلا مامأ هومدق لجر مهو
 مل مهمامأ رف نمو « باضحلا نم تبثأ اوناكف « ًاعيمح اوسلجا ضرألا ىلإ اهلامأ

 اياد



-418- 

 ي©700فحز نم رارف مل ظفحالو « مازمنالا ىلع توما نوراتخم اوناكو « هوعبتي

 ةيركسعلا ةفصلا هذه نكلو « دعب ايف لاتقلا ىف ةنوتمل بيلاسأ تروطت دقو

 تماقو « تدطوتو ترقتسا نأ دعب ىتح « ةيطبارملا ةلودلا ىلع بلغت تغب

 نيملسلل ربمأ ناكو « لوألا اهنايح ماوق وه شيحلا ناكف « ةيندملا مكحلا من ام

 ةداق نم « سلدنألاو برغملا ىف ةالولا مظعم ناكو « شيحلا اذه ىلغألا دئاقلا وه

 ًايدنج نيفشات نب فسوي ىربكلا ةيطبارملا ةلودلا ءىشنم ناكو . نيزرابلا شيحلا

 < ىطبا رملا شيحلا مظنت ىف خيشلا ل طبلا اذه لذب دقو ؛هرصع داوق مظعأ نم ادئاقو

 .رصعلا شويج ,ظعأ نم ادغ ىتح « ةعئار ًادوهج « حالسلاو داتغلاب هديوزت ىو

 وحن فسوي دهع ىف تغلب دقو « ناسرفلا نم فلأتت ةيسيئرلا هتوق تناكو

 ًاشنأو + مهربغو ةامرلا نم ةاشملا ريغ اذه 29لئابقلا فلتخم نم سراف فلأ ةئام

 نم «ةناغ نم ءارحصلا ديبع نم « دوسألا صاخلا هسرح كلذ نعالضف فسوي

 ةوق اودغ ىتح « ةحلسألا دوجأب اودوزو « ةبرد مظعأ اوبرد + لتاقم ىنلأ وحن

 «فسويل صاخلا دوسألا سرحلا اذه ىلبأ ضيكانيأر دقو . ؟©9اهرطخ اهل ةيراض

 لوح ىلع هتلانبب دعاسو « ءالبلا ظعأ « فقوملا جوحن دنع ةق”الزلا ةكرعم ىف

 ةتانزو ةطملو ةلوزج ناسرف نم ةصاخ ةريبك ةوق فسوي أشنأو . ةكرعملا رياصم

 ن٠ مهمظعم ء ىراصنلا نم هسرل ةصاخ ةقرف كلذك أشنأو 20 مشحلاب تيمس

 ىح؛« ىلع هدلو دهع ىف ةقرفلا هذه تمن دقو « مالسإلا اوقنتعا نيذلا نيدهاعملا

 هدوقيو « ةقزترملا ىراصنلا نم فلأتي « ىطبارملا نشيحلا نم ًاربك ًاحانج تدغ

 « مدقت اهف هنع انثدحت ىذلاو «ريتربرأاب ٠ ةيبرعلا ةياورلا هيمست ىذلا ىلاتشقلا دئاقلا

 مورلا دنحلاب و ةيبرعلا ةياورلا ابمست ىلا ةيبنجألا ةقرفلا هذه تكرتشا دقو

 . اميرد قئافو ءابتلاسبب ًامئاد زاتمت تناكو « ةديدع كراعم ىف« ىطبارملا شيلا عم

دقتيف . ىسامخ ماظن ىلع موقي نيطبارملا دنع ةكرعملا بيترت ناكو
 « شوحلا م

 ف نوبتريو « ةامرلاو « ىسقلا ةلحو « ةفيفحلا ناسرفلا تادحوو ةاشملا دنحلا

 هباتك نم قتشملا « برغملاو ةيقيرفإ دالب ركذ ىف برغملا.» باتك ىف ىركبلا ديبع وبأ )1١(

 . ١١و ٠١ ص ةيشوملا للحلا هضعب لقنو « 155 ص ( نالس ىد ةعبط ) « كلاملاو كلاسملا »

 . 86 ص ساطرقلا ضور (؟)

 #031١. ص ةيشوملا للحلا (+)

 . 8١ ص ةيشوملا للخلا (؛)
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 ىلع اهل ناك ىلا ىه و « ةليقالا ناسرفلا تادحو نم باقلا نوكتيو . نيحانجلا
 ةيطايتحالا تاوقلا وأ « ةرخوملا تاوق تناكو . كراعملا ىف لصفلا لوتلا بلغألا
 ةوفص نم فلأتتو « شيجلل ًابحاصم ناك اذإ « هسفنب نيملسملا ريمأ ١ اهدوقي
 مدق لكل ناكو . ةق ةق زترملا ىراصنلاو ديبعلا نم ةفلتخللا سرحلا ىوقو « دنحلا

 ىذلا برحلا سلجم ىف ًاعيمح ةداقلا عمتجمو ٠ صاخلا هدئاق ةلتاقملا تاوقلا نم

 دئاقلا رماوأل اقفو « عافدلاو مرد ططخ هيف بترتو « ةكرعملا لبق دقعي

 سلدنألا دنج فاؤيو ملاقألاو لئابقلا فلتخل ًاقفو نودشي دنا ناكو . ىلعألا
 ندملا مالعأ لمحت « ةصاخ تادحو ةريزحلا هبشل صصخلا ىطبا رملا شيحلا ىف

 , اهريغو ةيسرمو ةيسنابو ةقلامو ةطانرغو ةبطرقو ةيليبشإ لثم « اهلإ ىمتنت ىلا
 تناكو +.نأش ريبك ىطبارملا شرحلا ى اهل نكي مل ةيسلدنألا تاوقلا نأ ديب
 ةساينإ هذه تناكو . نطبارملا ةداقلا ىديأ ىف زكرت « صاخ عونب ايلعلا ةدايقلا

 ىرملاو دصقلا ةحضاو ةموسرم

 هودحن تناكو « ىطبارملا وقتما لعاةنإلا ق بع « داهحلا ةعزن تناكو

 ةعقوم ىف رضتناو « ةرم لوأل ةريزحلا هبش ىل ىلإ ربع انيح ةمرطضملا ةعزنلا هذه
 ءداهجلا ىلإ ةعزنلا هذهب شيجي رمتساو « ةدحتلا ةينارصنلاشويحلا دض « ةقالزلا

 انيح ةعزنلا هذه تبخ مث . ىلع هدلو دهع لئاوأ ىو « فسوي دهع لاوط
 ىحضأو « ترموت نبا ىدهملا ةروف ذنم « ةيطبارملا ةلودلا لاوحأ تبرطضا

 دعي ملو « هتأشنأ ىلا ةلودلا نايك نع ةيعافد ةادأ « برغملا ىف ىطبارملا شيحلا
 دض ةيداهحلا هتاوزغ اهجوتت تناك ىلا « ةعدقلا ةبيهلا كلت سلدنألا ق هل

 فلتخم ىف هسفن نع عافدلا رمأب لغشي نأ ديعب ريغ رطضا نأ ثبلي لو « ىراصنلا
 . ةيسلدنألا دعاوقلا

 ىف ءاوبط تبعل دقو . ©0لوبطلاو دونبلا لمعتسي ىطبارملا شيحلا ناكو

 ناكو . مجولق ىف بعرلا ثبو « ىراصنلا دنحلا جاعزإ ىف ًاريبك ًارود ةقالزلا
 ةبس © .سراق فلأ رشع ةعبس نم نوكتي سلدنألاب مئادلا ىطبارملا شيلا

 « اهلثم ةطانرغبو؛ سراف فلأ ةبطرقبو « برغلا دعاوقو ةيليبشإب فالآ ةعبس
 فات ىلع ةعزوم ةيقابلا فالآ ةعبرألاو « سادنألا ىرشب فالآ ةعبرأو
 ةخاتملا دعاوقلاو دودحلا نع عافدلاب دهعي ناكو . ئرخألا روغنلاو دعاوقلا

 )١( مه ص ساطرتاا ضود .



 هسا عن

 ؛ ةصاخ ةريخ نم مهعفادمو ىراصنلا ةلتاقم ىف مه امل « نيسلدنألا ىلإ ىراصنلل

 هتقفن ريغ « رهشلا ىف ريئاند ةسخ ىضاقتي سلدنألا ىف ىطبارملا سرافلا ناكو

 ةيالوب هيلإ دهعُي « هقوفتو هتعاجشب مهم رهظ نمو « هسرف فلعو « ةصاخلا
 . ©0هدئاوفي عفتني عضوم

 تدغو « سلدنألا اودتتفا ذنم ايسالو « ليطاسألا ةيمهأ نوطبارملا سني ملو

 : ةمئاد ليطاسأ ةيرملأو سداقو ةتبس ىف مه تناكف « ةيبرغم ةيالو سلدنألا

 ةريزحلاو « ةجنطو ةتبس هايم ىف صاخ عونب عمتجم « لقنلا عئاطق تناكو

 ةريزحلا هبش نمو « ةريزحلا هبش ىلإ ةيطبارملا شويحلا لقنتل «ففيرطو ءارضحلا

 نم ًامخض الوطسأ اهمايأ رخاوأ ىف كتمت ةيطبارملا ةلودلا تناكو « برغملا لإ

 ةكرعم زوجي وهو ناك « ىلع نب نيفشات ريمألا نأ ىتح « ةلئاقملا نفسلاو عئاطقلا

 دقو « لوطسألا ىلع ةاجنلا ىف هلمأ قلعي « نيدحوملا دض ةلصافلا نارهو

 ليطاسألا ةدايقب ًارصع نوميم ىنب ةرسأ تصتخا دقو . ةياحب هاي ىلإ العف هاعدتسا

 انيح ةيدحوملا ةلودلا ةمدخ ىلإ « مهدي ىلع ليطاسألا هذه تلقتناو « ةيطبارملا

 . نيطبارملا ةلود تلاد

 ًارظن « ةيادبلاف « ةيطبارملا ةلودلا تعبتا دقف ةيلاملا مظنلاب قلعتي اهف امأو

 رصتقي نيفشات نب فسوي ناكف « ةيابحلا نوئش ىف عرشلا مكح « ةينيدلا اهتأشنل
 ساخأو راشعألاو ةاكزلا لثم « ضورفلا نم ةعيرشلا هزمت ام ليصحت ىلع الوأ

 تفعاضتو « ةيطبارملا ةلودلا تمخض امل هنأ ديب . ةءذلا لهأ ةيزجو مئانغلا

 « داهحلالامعأ قاطن عاستاو «سلدنألا حاتتفا دعب اهسالو « اهنايلوئسءو اهبثويج

 امايلوئسم ةهجاول ىنكت ةعضاوتملا ةيعرشلا دراوملا هذه دعت مل « ةريزحلا هبش ىف

 برغملا لهأ ىلع تاوانإلا ضرف ىلإ نيفشات نب فسوي رطضاو « ةميظعلا
 «دوهلانم لاومألا ليصحت ىلإ ًاضيأ ألو « داهحلا لامعأ ىن ةمهاسمال ءسلدنألاو

 نيفشاتنب فسوي ناكو . لئاسولاو قرطلا فلتخمب «©9ةناسيلأ ةدلب دوبس امسالو
 ةبسنلاب كلذ ىلع هعجشو « مالسإلا قانتعا ىلع مهماغرإ ىريو « دوبلا ضغبي

 بوسنم ثيدح ىلع « بتكلا دحأ ىف عقو هنأ معز ىطرق هيقف « سادنألا دوهل

 «مالسإلا اوقنتعي نأو « ىبرعلا ىنلاب اونماوي نأب اودهعت دوبلا نأ هدافم « ىبنلا ىلإ

 .ه94و هال نص ةيشوملا للخلا )١(

 . ةطانرغ ةيالوب ةشول فرغ لاش « ةهعءعوم ةناسللا وأ ةناسيلأ ةدلب عقت )20(
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 هب رشب ىذلا « لوسرلا ىتلا رهظي ملو « ةرجحلا نم ماع ةلايسللا كلج ااذإ

 هسفن وه ذئدنع نوكي مهبن نأو ؛ ميم نوكي فوس هنأبو « ةاروتلا ف ىسوم
 نوعمتجم سلدنألا دوه ناكو مالمإلا قانتعا مهلع متحتيو « نيملسملا ىبن

 ا ايبا مر وياوسا كب دو#

 ىنغأ ن نمو ءرسايم ءاينغأ اهلهأو « مهنم دحأب نوطلتخمالو « نوملسملا هنكسي

 هيبتا ركود هيرب هاينلا هلع سنو ترا وب ريمأ ناكو . ملاعلا دوه
 مهكرت زوجب هنأب ىفأ ءرخآ ًاهقف نكلو « مدقت ا.1 ًاقفو مالسإلاقانتعا ىلع
 20 ههنيدب اوظفتحيل نيماسملا ريمأل ةلئاط غلابم دوبلا عفدف « ءادتفالا هجو ىلع

 ضرف ىلإ تقولا سفن ىف "ىلع الو « ىلع هدلو دهع ىف ةسايسلا هذه تدامت مم

 ىلع ضرفت تالابقلا تناكف « علسلاو عئانصلا فلتخم ىلع «تاواتإلاو تالابقلا
 « رغص وألج عابي ءىش لك ىلع ضرفت امك« « لزاغملاو ساحنلاو روطعلاو نوباصلا

 ليصحم ىف مورلاو ىراصنلا مادختسا ىلإ ىلع أه امك .29هتميق ردق ىلع ءىش لك
 ةكرح مايق رثأ ىلع « ةيطبارللا ةلودلا لاوحأ تبرطضا املو . ؟2تايابحلا
 موب ناكال «تايابحلا ن ويش قو ء شيحلا ىف ىراصنلا دوفن دتشا « ىدهملا

 ليصحت ف اوطتشاو « نيملممل ةلماعم اوماسأو « ةياحو ةقث نم فسوي نب ىلع هب
 تبلغ امك « ةيلاملا ةلودلا نوئش ىلع ىضوفلا تبلغو « ضورفلاو مراغملا
 . اهريغ ىلع

 ا 4

 «مكحلا ىف اهلئاسو ةعيبطو « ةيطبارملا ةلودلا ةعببط لوح ءارآلا تفلتخ ا دقو
 حنجو« تافصلاو توعنلا ىصقأب اهبمرو « اهلع مكحلا ىف نيخرؤملا ضعب دتشاو

 . اهككحو اهدهع حادتماو « اهحادتما ىلإ سكعلاب ضعيلا

 ةلودلاو « نيطبارملا ىلع هتلمحو « ىزود قرشتسملا ةمالعلا تاقيلعت تناكو

 هذه نأ فسألا نمو . عوضوملا اذه ىف ماكحألا نم ردصام دشأ نم « ةيطبارملا
 اهلقانت دق « سلدنألاب مهدهع ىلعو « نيطبارملا ىلع ىزود اهرهش ىلا ةلمحلا

 ضرأو برغملا فصو و ةناسيلأ ةنيدم فصو ىف عجارو . ه8 ص ةيشوملا لللا )١(
 . 706 ص ( ىزود ةعبط ) ىميردإلل قاتشملا ةهزن نم ذوخأملا « سلدنألاو رصمو ناجوسلا

 ٠١ ص قباسلا عجرملا ىف ىميردإلا (؟)
 . 51 ص ةيشوملا للحلا (؟)
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 . ًاصقن الو الدج لبقيال «آمريم كح اهورتعاو « نيثدحما ةدقتلاو باتكلا مفعم

 نعطلا هوجو نم ىزود لاوقأ هتنمضت ام الوأ لقنن نأ انل دبال هنإف مث نمو

 . امشقانمو اهليلحت ىلإ كلذ دعب دوعن مث « دقنلاو

 '”ىبم نأ هلنكي مل ( ىسلدنألا ) بعشلا نإ » : ءدب ىذ ءىداب ىزود لوقي

 كلذ . ( نيطبارملا ناطلس ىلإ سندنألا لوحت ىنعي ) عقو ىذلا بالقنالاب هسفن

 . ةلهذم ةعرسب اودسف دق ًاعيمج « دنحلاو ةداقلاو ةموكحلا نأ

 اوناك مهنكلو «.نيمأ [تح اوناك « اينابسا ىلإ اومدق انيح فسوي داوق نإ

 الف . ةفشقتملا ةطيسبلا ءارحصلا ةايح ىلع اوداتعا دقو « ءانمأ ًاناعجش ءايقنأ

 «ةعرسب مهلئاضف اوقف« فسوي مهلعاهقدغأ ىلا نييسلدنألا ءارءألا ذونك مهتنغأ

 . اهومنغ ىلا تاورثلا هذبم مالس ىف اوعتمتي نأ ىف الإ نوركفي اودوعي ىو
 نم نولجخم اوناك املو « ًاديدج ًادهشم مل ةبسنلاب سلدنألا ةراضح تناك دقلو
 نيذلا ءارمألا نم الئم ملل اوذختاو « اهف اوجمدني نأ اودارأ دقف « مهتيربرب

 مهعسوب نكي ملو « نشحلا دلحلا ىوذ نم ظحلا ءوسل اوناك مهنأ ديب . مهوعلخ

 مهيدل ءىش لك ناكو « ةيسلدنألا ةقرلاو « ةسايكلاو « ةموعنلا عم اوشمتي نأ

 . © رصاقلا عناخلا ل عباط لمحب

 رثكأ مهتوك نم مغرلاب « ( نيطبارملا ىعأ ) دنحلا نكي ملو » : لوقي مث
 « نييسلدنألا وحن ةحقلاب نوزاتع اوناك دقو « مهئاسؤر نم لضفأ « ةظفاحم
 رطضا « ىلع ربمألا نأ ىتح ؛ ًاحداف ناك مهنبج نأ عقاولاو . ودعلا ءازإ نيحلابو

 دئاق ناك نيذلا كئاوأ هشيج ىف دشحم نأو ؛ ىراصنلل هضغب ىلع بلغتي نأ

 دالبو « ايلاطيإو ةينولطقو « ةيقيلج ءىطاوش نم مهم ءىجب نوديم نبا هلوطسأ
 سلدنألا نولماعي اوناك دقف . دحأ اهل نكي مل هنإف : مهتحق نع امأو .ةيطن زعب

 تناكو ..هاآساو ديس م 8 مل قارام لكام نودخأيو « حوتفم دايك

 كلذ ىف اهفعض ناكو . ايش مدض عيطتستالو ٠١ كلذ نولعفي مهكرتت ةموكحلا

 ىلإ لقألا ىلعوأ « ءاسنلل ؛ ناطلسلا كرت ىلإ ءاهقفلا رطضا دقو . ءاثرلا ىلإ وعدن

 « ءىث لكرمت هتجوزل كرتي ىلع ريمألا ناكو . ناطلسلا اذه نهورطاشي نأ
 مهعسو ىف مادامو « نايعألا رابك نهئاوهأل اقفو نكح نك تايرخأ ةوسن ةعو
 عاطق عسو ىف ناكدقل لب . اوءاش ام اولعفي نأ مهعسو ىف « نهعشج اوققح نأ
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 ِ ©09,تاديسلا كتلوأ ةيامح اورّتشي نأ اوعاطتسا اذإ «ةاجنلا اولمؤي نأ قيرطلا
 : « هثوحم » ىف هلوقيام كيلإو . « همرات » ىف ىزود هلوقي ام اذه

 افءارمأ سلدنألا تلدبتسا اًئيح « رشع ىداحلا نرقلا رخاوأ وحن ىف »
 « اهتدايس تضرف نأب تبتنا مث « ةفيلحكت ءاج « ةيقيرفإ ةكلمع « نيينطولا
 « ندقلا ناكم ةيربرلا تلح دقف . ةنزحم ةعيرس ةروث دلبلا اذه ىف تثدح
 دالبلا تحضأو . حماستلا ناكم بصعتلا لو « ءاكذلا ناكم فيرختلا لحو
 ناكه عمسي دعي ملف « دنحلاو نيدلا لاجر هضرفي ىذلا قهرملا ردلا تحن نت
 ديشانأو « ةقيمعلا ةفسالفلا ثيداحأو « دهاعملا ىف ةيحورلا ةيملعلا تاشقانملا
 .©0:زيرفإلا ىلع رحت فويسلا جيحضو « بيترلا ءاهقفلا توص ىوس ؛ ءارعشلا

 . سادنألاب نطبارملا نع هتاقليعتو ئزود لاوقأ نه مدقت ام لقنب ىتكنو
 ةفصب وهو .20هخ رات نه ةريثك نطاوم ىف + ةلمحلا هذه لثم رهشي هنأ عقاولاو
 « ةمأك مهنم صقتني « فسوي مهلهاع ىلعو « ندطبارملا ىلع ةأطولا ديدش ةماع
 دنس دجم دقو « نايحألا ضعب ىف قح ىلع نوكي دق وهو « ةموكحو ةلودكو
 . لماحتلانم حضاو حور نع بلغألا ىلع مت هتلمح نكلو . عئاقولا ضعب ىف هتلمح

 وهف « اريدوك قرشتسملا ةمالعلا لماحتلا اذهب ىزود « لبق نم ىبر دقلو
 : نيطبارملا قح ىف ىزود اهردصأ ىلا ماكحألا كلت ىلع ؛ ًاقلعم لوقي

 انكاملو . نطبارملا مكحلاةبسنلاب ةفحجم « ًادج ةعطاق ماكحأ تغيص دقل ٠
 اذح ىذلا « ةميظعلا ىزود ةناكم نم عغرلاب ؛ ماكحألا هذهل ررمال هنأ دقتعن
 «اندنع نم ًائيش لوقن نأ انيلع بج هنأ دقتعن انإف ٠ نيرخأتملا باتكلا ٍظعم هوذح
 باتكلا نم ةذوخأم عئاقو ىلإ هلاوقأ ىف دنتسي ىدنلوملا ةمالعلا نأ ودبي ناك اذإ هنأل
 عجري اذهو « لماحتلا نم ريثكب شيجب هنأ رعشأ ىإف « ىراصنلاو نملسملا
 ةمآلل ةبسنلاب بصعتلا اذه قيبطت ىلإو « نيدلا لاجر دض هبصعت ىلإ صخألاب
 دانتسالاب جئاننلا جرختسي نأ ىلإو « ميمعتلا ىلإ حضا ولا هليم ىلإو « ةيمالسإلا
 , ©©, عئاقولا نم ليلق ىلإ
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 تاقال قدح

 ةديؤملا ديناسألا نم ًارثك ةيبرعلا ةياورلا لاوقأ ' دجيال ىزود نأ عقاولاو
 قى ىثكارملا امهدروأ نترقفل صخلم ىلع الإ كلذ ىف دمتعيالو « هتلمحلا

 1 + لايام اهئلرل 'ىآ لوقي + بعت »
 هلعب ( فسوي نب ىلع ىلإ ًاريشم ) هللا همحر نيملسملا ريمأ لاح تلقخاو »

 ءاليتسال كلذو « ةرشك ركأنم هدالب ىف ترهظف « ًاديدش الالتخا ةئامسمحلا
 «حيرصتلا ىلإ كلذ ىف اوهنئاو « دادبتسالا هاوعدو « دالبلا ىلع نيطبارملا رباكأ

 « هنم رمألاب قحأو « نيماسملا ريمأ نم ريخ هنأب « حرصي مهم لك راصفق

 ةأرما لك تراصو « رومألا نبلإ تدنسأو « لاوحألا ىلع ءاسنلا ىلوتساو

 بحاصو « قيرط عطاقو ريرشو دسفم لك ىلع لمتشت ةفوّسمو ةنوتمل رباكأ نم

 عنقو ء هفعض ىوقيو « هلفاغت ديزتي هلك كلذ ىف نيملسملا ريمأو «روخامو رمخ
 «لتبتلاو ةدابعلا ىلع فكعو « جارخلا نم هيلإ عفري امبو « نيملسملا ةرمإ مهاب

 ةياغ ةيعرلا روهأ لمهأو . كلذ هنع ارهشم « راهلا موصيو لبللا موقي ناكف

 اهاح ىلإ دوعت تداكو « سادنألا دالب نم ريثك هيلع كلذل لتخاف « لامهإلا

 .©06 سوسلاب ترموت نبا ةوعد تماق ذم ايسالو « ىلوألا

 «ةوعدلا باجم ًاحلاص الجر (فسوي نب ىلع ىأ ) ناكو » :ةيناثلا ف لوقيو
 رخآ ىف ترهظ « افعضتسم ًافيعض ناك هنأ الإ «رابنلا ماوصو « ليللا ماوق ىف دعي

 « لاوحألا ىلع ءاسنلا ءاليتسا نم « ةعينش شحاوفو « ةريثك ركانم هنامز

 ىلإ بستني « قيرط عطاقوأ صل نم ريرش لك ناكو « رومألاب نهدادبتساو
 . ©0« مدقت ام ىلع ًارزو هل أجلم اهلعج دق ةأرما

 ةيخراتلا ةقدلا بناجي ىشثكارملا نأ الوأ ظحالنلو . ىشثكارملا هلوقي ام اذه

 بتاك كلذ دعب وه مث«هتمدقم ىف هنع رذتعيو هب فرتعي ام وهو « ةريثك نايحأ ىف
 هنإف مث نمو « اهئارمأ ضعب ةعينصو ةيدحوملا ةلودلا ءايلوأ نم ىدحوم خرامو
 دجوي هنإف ىرخأ ةهج نمو « ةعطاق ةجح ًامئاد هلاوقأ نم ذختن نأ انيلع بعصي

 دهعلا ىف مهضعب شاع « باتكو نيخرذمل ىرخأ لاوقأ « لاوقألا هذه بناج ىلإ
 هبحاص هلوقي ام كلذ نف « مهمايأو نيطبارملا مكحم ديشت « هنم ابيرقوأ ىطبارملا

 : نيفشات نب فسوي دهع ىلع ًاقلعم « ةيشوملا للحلا

 .944و 548 ص بجعملا )١(

 #31٠١. ص بجعملا (؟)
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 ىلعو « شيع ةيهافر ىف « ةديمح ةديعس هتدم ىف سلدنألا دالب تماقأ »

 عطقنا داهحلا ناك دقو « هتافو نيح ىلإ ةظوفحم ةروفوم لزت مل « لاح نسحأ
 خايشأ مدق . اهلإ هلوخد نبح ىلإ رماع لآ ةدم نم ةنس نيعبسو عست ذنم اهم
 « ةراضحلا اهدسفت مل ةحلاص مهتبن « ءارحصلا مهتبر ًاماوقأ اوناكو اف نيطبارملا
 , 220, لفاسألا ةطلاخم الو

 حرش هباتك ىف ءاجام وهو « ىبرعلا نب ركب ىنأ ىضاقلا نع انيلإ هلقني امو
 : هلوق وهو « ىذمرتلا

 8 نيملسملا ةامح مهو © نيدلا ةرصنو « قحلا ةوعدب اوماق نوطبارملا »
 ةعيقو الإ مدقتالو ةليضف نيطبارملل نكي مل ولو ء مود نودهاغناو نوباذلا
 عم ءاربغلاو نجاد بورحو ؛ لئاوألا بورح اهركذ ىبسنأ ىلا ةق'الزلا
 . 20, مهرجت حبرأو « مهرخف مظعأ نم كلذ ناكل « لئاو ىب

 قوت دقو « ىطبارملا رصعلا ف سلدنألا ءاهقف مالعأ نم ىبرعلا نبا ىضاقلاو
 ناكو « شك رمل هحاتتفا بقع «نماوملا دبع ءاقل نم هدوع رثأ ىلع « ه1 ةنس ىف

 ى هيلإ انرشأ ايسح « اهلهأ ةعبب هيلإ مدقيل « ةيليبش] ءامعز سأر ىلع هيلإ دفو دق
 :ةيتآلا ةرقفلا نوّج نبا نع ساطرقلا ضور بحاص انيلإ لقنيو اذه . هعضوم

 اوكلم « بهذم ةحصو « ةصلاخ ةقداص ةينو ةنايد لهأ ةنوتل تناك»
 دالب نم ةياج ةنيدم نمو « طيحما ىبرغلا رحبلا ىلإ جنرفلا دالب نم سلدنألاب
 ممر مهمايأ لوط مهلمع ىف رج مل. نادوسلا دالب نم بهذلا لابج ىلإ « ةودعلا
 نم ديزأ ىلع مل بطخو « ةرضاح ىاالو ةيداب ىف جارخالو ةنوعم « هوركم
 ناك . . نمأو ةيفاعو « لصتم ءاخرو ةيهافرو ةعد مهمايأ تناكو . رنم ىلأ
 0 ةنوعمالو جارخ مهامعأ نه دلب ىف نكي ملو « مهمايأ لوطب ًابحطصم كلذ
 ترثكو « رشعلاو ةاكزلا اشاح « ةينزخملا فئاظولا نم فيظو الو « طيسقتالو
 مهمايأ ىف نكي ملو « ةطبغلا تعقوو « دالبلا ترمعو « مهلود ىف تاريخا
 مهيلع جرخ نأ ىلإ سانلا مهحأو 2 مهلع موقي نمالو « قيرط عاطقالو قافن

 , 29و ةثامسخو ةرشع سمخ ةنس نيدحوملا ىدهم ترموت نب دمحم
 )١( هو ص ةيشوملا للحلا .

 106 ص ةيشوملا للا (؟)
 . 158 ص ١ جءاصقتسإلا ىف ىوالسلا ًاضيأ هلقنو « ٠١8 ص ساطرقلا ضور عجاد (؟)
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 دهع ىأ ىلع مكحلاك « ىطبارملا دهعلا ىلع مكحلا نأ مدقت ام لك نم ودبيو
 ًاطابتعا فقن نأ دونال نحنو . حبدملاو حدقلا نبب ددرتي « خيراتلا دوهع نمرخآ

 ف اهسالو « نيطبارألا مكح ناك اذإ هنأ انل حولي هنأ ديب . نتهجولا ىدحإ دنع

 ةيحانلا نم هنإف « بلاثمو ءاطخأ ىلع هيحاون ضعب نم ىوطني دق « سلدنألا

 . هيلع ةلمحلاو هصاقتنا ىف غلوبو هقح طمغأ دق « ىرخألا

 تأيه ىلا بابسألاو لماوعلا ضعب ضرعتسن نأ لواحنل ةظحل انه ففتلو

 ريهشتلاو صاقتنالا ةلمح مدض تكذأو « نيطبارملا ةعمسب فححملا وحلا كلذ

 ىلإ عجرت لماوعلا هذه نأ انل حوليو . انموي ىح ددرتي اهادص لاز ام قل

 : ىلي اهف اهصخان نأ نكمم رومأ ةثالث

 رهاظم نم ةيسلدنألا فئاوطلا كامل ىطبارملا حتفلاب نرئقا ام وه « لوألا

 ءانبأ ضعب لثم « ةرشثم ةروصب فئاوطلا ءارمأ نم ددع لتق نمو «ةغلابلا ةوسقلا

 «رباكألاو ءارمألا نم مهريغو هدلوو سطفألا نب لكوتملاو  دابع نب دمتعملا
 « ةحوتفملا ندملا ةلماعم سادنألا دعاوقل نطبارملا دنحلا ةلماعمو ءلاومألا ببنو

 ركب ىأ نب ريس وه كلذ ىف لوألا لوئسملا ناك دقو . عزاو نود اهف ثيعلاو

 ناكول هنأ انداقتعا قو . سويلطبو ةيليبشإ حتافو نيطبارملا ةداقلا ربك ىنوتمللا

 « ةرفلا كلت ى ةريزحلا هبش ىن ًادوجوم نيفشات نب فسوي ن.طبارملا لهاع

 هنأ ىلع . عيظفلا ثيعلا اذهو « ةيومدلا ثداوحلا هذه نم ريثك بانتجا نكمأل

 دابع نب دمتعاذ ةلماعم ىف نيملسملا ريمأ ةوسق نأ ىرخأ ةهج نم لوقن نأ نكع

 ةبصخ ةدام ًاضيأ تناك ٠ عقو ىذلا ىسؤملا وحنلا ىلع « تاغأب هنعب ىف هكاله و

 نم هن ق دمتعملا نم ردص امل ناك دقو . نطبارملا ىلع ةرملا ةلمحلا هذه ةيذغتل

 نم مغرلاب« رعاشلا ريمألا اذه ريوصت ىف ىدص دعبأو عقو قمعأ « ىكبملا ظن

 قحتسي ىذلا ديهشلا ةروص ىف « بلاتمو ءاطخأ نم هكولسو هتريسب قاحأ ام لك

 رعشلاو بدألا نع الضف « صخألاب ىدصلا كلذ دجن نحنو . فطع غلبأ

 ةفينعلا مهتالمحل ناك دقو . ةقراشملا نخر ئوملاو باتكلا ىدل الئام ىسلدنألا

 تعدص ىلا ةلمحلا هذه ءاكذإ ىف رثألا ربكأ « نيطبارملا,ىلعو نيملسملا ريمأ ىلع

 . انرصع ىح مهلهاع ةبيهو نيطبارملا ةبيه نم
 بتك ةدراطم نم فسوي نب ىلع دهع ةيادب ذنم عقو ام وه « ىناثلا رمألاو

 دقو . ىلازغلا بتك اهمدقم فو لوصألا بتك ايسالو « اهربغو ةفسلفلاو نيدلاب



 س40

 .فسوي نب ىلع نيماسملا ريمأ ىلع ءاهقفلا ريثأت نم ناكام ىلإ مدقت امف انرشأ
 ءىث لك لبق عجري وحنلا اذه ىلع ةيركفلا ةكرملا ةدراطم نأ ىف كلش ةمث كاي لو
 ةفطاع ءاكذإ ىف غلاب رثأ « ةسايسلا هذه ناك دقو . مه ريبدتو ءاهقفلا ىحو ىلإ
 مالقألا هيجوت ىفو « ةيركفلا ةئيبلا ىف اهسالو « سلدنألاب نيطبارملا دض طخسلا
 رك ذلاب ريدج وه امبو . مالقألا هذه فطع نم مهنامرح ىف لقألا ىلعوأ مهدض
 لالخ رثذ وأ مظن نم ىسلدنألا بدألا ىف دجن نأ ردنب « ةليلق ةلثمأ ادع ايف هنأ
 . مهئارمأ وأ نيطبارملاب ديشت ةيرثن لئاسر وأ ةيرعش حئادم « ىطبارملا دهعلا

 ترموت نبا ىدهملا اهرهش ىلا ةمرطضملا ةفينعلا ةلمحلا وه « ثلاثلا رمألاو
 ةبيه ىلع ءاضقاا ىف لماع رطخأ تناك ةلمحلا هذه نأ دقتعن نحتو  نيطارملا دض
 نأ عقاولاو . اهبلع تماق ىلا ةماعدلا ىهو « ةينيدلا اهتعمسو « ةيطبارملا ةلودلا
 « رثأتو ةيساسح ىحاونلا دشأ نيطبارملا دض هتياعد ىف سمل دق ترموت نبأ
 دق مهنأو « مالسإلا ةعيرش ىلع جراوخ رافك مهنأب نيطبارملا روص اميح كلذو
 فصقلاو « رمحلا عويذ نمتامرحملل ةحابإ نم « ةريثملا رك انملانم ًاريثك اوبكترا
 ةمصاعلا رهاظ» تناك امه كلذ ريغو « لطابلاب سانلا لاومأ باصتغاو « قسفلاو
 تقولا كالذ ىف هديكوت « ىطبارملا عمتخماو « ةيطبارملا ةلودلا لاوحأو « ةيطبارلا
 نطبارملا دض ىدهملا اهربش ىتلا ةبهلملا ةياعدلا هذه ترمتسا دقو . ةيلعف ةفصب
 تيحمو ةيطبارملا ةلودلا تطةس نأ دعب ىحو « هدعب نم ترمتساو ؛ هتايح لوط
 . ةيئامن ةفصب مهنعمسو نيطبارملا ةبيه ىلع ءاضقلا ىف رثألا غلبأ اه ناكو « اهراث 5

 غيستلو 3 ةيطبارملا ةلودلا ةبيه نم عدصتل تعمتجا ىلا لماوعلا ىه كلت

 لثأت ىذلا ءمتاقلا نوللا كلذ « ةقحاللا لايجألا ىدل اهتايركذ ىلعو « اهريس ىلع
 هب ذخألا نم « ةبقاعتملا تاباتكلاو خيراوتلا هيلإ تحن امبو نمزلا ىضمب
 . دينفت وأ صيحمت نود

 مظعلا اهسسارم دهع لاوط تثبل دق ةيطبارملا ةلودلا نأ ىف كلش نم امو
 اهلئاضف نم رشكب ظفتحت « ةدهاجم ةلود « اهتايح فصن وهو« نيفشات نب فسوي
 ناكدقو . ةئسلاو باتكلا ماكحأب كسّملاو ةلادعلاو ةعتملاو فشقتلا نم « ىلوألا
 «نيذقنم ةوخإ اهلإ مهروبع دعب «مدقت ىذلا وحنلا ىلع سلدنألل نيطبارملا حاتتفا
 ةلأسملا هذه انشقان دقو . مهما رمو مهتسايسىلعو « مهل ودىلع تابسأ ةمئاق ةباحس لوأ
 ءوض ىلع « اهبلع امو املام انحضوأو ؛ «فئاوطلا لود ٠ انباتك نم اهعضوم ىف
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 ىطبارملا حتفلا نإف « ةلأسملا هذه ىف ليق امهم هنأ ديب . اهب تطاحأ ىلا فورظلا

 نكميال « هيف عقو ىذلا رصعلا حور عم قفتي ثدح هنوك نع الضف « سلدنألل

 شوي مهقعسو « داهحلا ف نطبارملا لضف نم هبقعأ امو « همدقت ام ىحمي نأ

 « مهلوطبل لثم عورأ تناك ىلا « ةميظعلا ةق"الزلا ةعقوم ىف « ةينارصنلا اينابسا

 نكمالو . مهادلا ءانفلا رطخ نم كلذب سلدنألا مهذاقنإو ءهللا ليبس ىف مداهجو

 وسنوفلأ عماطم نم اهتيامحو « سلدنألا نع دوذلا ىف كاذ دعب مهلضف ىحمب نأ

 ضرعتسن نأ ىكبو . ةلاتشق كلم سيدنوعر وسنوفلأو « نوجارأ كلم براحنا

 ةعقوم ذنم «ةينارصنلا اينابسا ىضارأ ىف مهتاوزغو ,هداهج لحارم «ةبقحلا كلت ىف
 تاحفص ىلعىوطنت ىهو « (ه01) ةغارفإ ةعقوم ىح ( ه ه1) شيلقأ
 ةلاسب ودبت امفو ©« نطولاو نيدلا نع دوذلاو « هللا ليبس ىن داهحلا نم ةقرشم

 ةرم ريغ مهانركذ نأ قبس نيذلا « نيطبارملا ةداقلا نم ةزاتمملا ةرهمجلا هذه
 1 . مدقت ايف

 سلدنألا ذاقنإ ليبس ىف نيطبارملا داهج نم تاحفصلا هذه نأ هب ملسملا نمو

 , سلدنألا اهف اوكح ىتلا ةرتفلا كلت نم مهخيرات ىف ام عصنأ ىه ءاهنع دوذلاو

 « ةيداهحلا ةعزنلا هذه ريدقت ى غلابن الأ ىرخأ ةهج نم بجي هنأ ىلع

 « اهءافص ىشغيام ةمث دجوي هنإف ء سلدنألا ىف ىطبارملا داهحلا نم ةحفصلا هذهو

 « مماحلا ةقالزلا رصن دعب مهسدل تناك نيطبارملا نأ كلذ . اهتمظع نم صقتنيو

 « مهعسوب ناكو « ممصلا ىف امرضو ةينارصنلا اينابسا ةمحاهمل ةصرف نم رثكأ
 لبق « ةميظعلا ةلطيلط ةنيدم اودرتسي نأ « ةمهلا اوفعاضو « مزعلا اوقدص ول

 ةلواخنا هذه اولذبي مل مهنكلو . ةقالزلا ةبرض نم ةينارصنلا اينابسا ىوق شعتنت نأ

 .٠ ةقالزلا ةعقوم جئاتن ىلع مالكلا دنع اهعضوم ىف ةلأسملا هذه انشقان دقو . اهتقو ىف

 « ةلطيلط دادرتسا « فسوي نب ىلع دهع ةيادب ىف اولواح « نيطبارملا نإ لجأ

 ةيناثلاو « (م4١11) ه ه8 ةنس ىف ىلوألا « نيترم اهورصاحو اهوجاهو

 لك هولذب امب مغرلاب « نيترملا ىف اوقفخأ مهلكلو « (م 1115 ) ه ه9 ةنس ىف
 . تاف دق تقولاو « تّللو دق تناك ةصرفلانأ كلذ . ةفينعلا دوهحلا نم ةرم

 « ةيلهألاا ورحب تلغشو « ليلقب كلذ دعب ةينارصنلا اينابسا نوئش تبرطضا املو
 ةروث نم برغملاب مهمهد امل « ةصرفلا هذه اولغتسي نأ نيطيارملا عسوب نكي مل

 . ةريبك تاوقب ةريزحلا هبش ىلإ اوثعبي نأ نع مهزجعو « ترموت نباىدهملا



-414- 

 مهفقوم ىه « سلدنألاب نيطبارملا داهج ةميف نم عدصت ىرخأ ةطقس ةمنو
 © نوطبارملا ىلخت فيك « مدقت اهف انيأر دقف . ةطسقرس ةنيدم نع عافدلا نم
 « ةبوكنملا ةنيدملا خيرص ىلإ ةباجتسالا نع « فسوي نب ممت رهاطلا وبأ مريمأو
 اوناك مهنأ عم « ةمالسلاو باحسنالا اورثآو« اهذاقنإل ةلواحم ةيأ لذب اوضفرو

 كلذ ىلع بترتو « اهل نيرصاحملا ىراصنلا نم ةبرقم ىلع اهرهاظ ىف نوطباري
 ةياورلا هونتو . (ه 011 ةنس ) ملستلا ىلإ ةملسملا ةميظعلا ةنيدملا ترطضا نأ
 هل ناك فقوم وهو « ىزخللاو نملا نم فقوملا اذه هيلع ىوطني امم ةيمالسإلا

 ْ . ةيركسعلا نيطبارملا ةبيه نم لينلا ىف رثألا ربكأ
 «ةيعاّمجالاو ةيرادإلا نيتيحانلا نم قبب ها سلدنألل ناطبارملا مكح امأ

 اوعضو نيطبارملا نأ حضاولا نمو . دقنلاو ةذخاؤملا هوجو نم رثكل ةضرع
 اهءانبأ اوعزنو « قلطم ىركسع مكح تحن « اهحاتتفا بقع « سلدنألا

 ايلعلا بصانملا رئاسب نيطبارملل اوظفتحاو « مهدالب مكح ف ةيلعف ةطلس لك

 ىلع اوناك « نيطبارملا ةداقلاو ةالولا كئلوأ نأ نم مغرلابو « ةدايقو ةيالو نم
 « ةيقنلا ةيودبلا تافصلاو « ةيركسعلا ةعاربلاو مزحلا ىوذ نم ءالاجر بلغألا
 تناكو « ةيسلدنألا ةمألاك ةندمتم ةمأ مكحىف ةسايكلاو ةنورملا مهصقني ناك هنإف
 بيلاسألا نه ةيسلدنألا ةمألا هيلع تعبطام ىاجت « كلذ ىف ةنشحلا ةفينعلا مهيلاسأ
 مايأ « ةضيغبلا اهروص ىق قلطملا مكحلا اذه راث 5 رهظت ملو . ةلوقصملا ةقيفرلا
 « هرظن دعبو همزحو « ىطبارملا لطبلا ةبيه تناك ثيح « نيفشات نب فسوي

 « ديدحلا مكحلا عقو نم ًاريثك فطلت « ملظملا عفرو ؛ ةلادعلا قيقحت ىلإ هليمو
 لئاوأ ىف "ىلع هدلو عاطتساو . ةعينصلا ركشب هوحن رعشت تناك ىلا ةمآلا ىلع
 عقاولا ف ناك دقو . مهريدقتو سلدنألا لهأ ةبحم نم طسقب ظفتحم نأ , همكح
 دوذلاو « سلدنألل ةبسنلاب تاينلا نسحأ رمضي « رخلا احم « ًاحلاص ًاريمأ
 «ةيمسرلا لئاسرلا نم ةدع هيلع لدت اهسح كلذو « اهككح قئارطل ةبسنلابو « اهنع
 ءاهرشن ىلإ اريخأ ثحبلا قفو ىلاو «سلدنألا نوثش ىف هناويد نع تردص ىلا
 خيراتب ةةلعتملا ةيماظنلاو ةيسايسلا ىحاونلا نم ريثك ىلع « ًاديدج ًاءوض ىقلتل
 , ©©سلدنألا ىف ىطبارملا دهعلا

 ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةفيحصف ىكم ىلع دومحم روتكدلا اهرشنو لئاسرلا هذه قيقحتب ىع 0020(
 - دهعم هيلع لصحو «لاستث ورب ثيل ذاتسألا موحرملا ةكرت نمض ناك برغم طوطخم نع كلذو « ديردمب



 ساء

 ىلع هوني « هه٠ال ةنس لاوش ىف ةخرؤوملا ىهو « لئاسرلا هذه ىدحإ ىنف

 داشتحالا ىف غلاب دق هنوكبو « داهجلل اهدعي ىلا ةكرحلاب « فسوي نبأ

 هتيح قدصو « هتين صالخإ « ةلاسرلا مملإ تهجو نمل دكؤيو « دادعتسالاو

 60, ماضتها هودع نم هلاني وأ « ماضي نأ هبناج عنمو « مالسإلا نيد رصن قف »

 ديلولا وبأ ىضاقلا هيلع هضرع ام ىلإ اهف ريشي ىلا ىهو « ىرخأ ةلاسر قو

 ةنس لئاوأ ” تهجو اهنأ حجرملاو ) سلدنألا نوئتش نع « دشر نبا
 اعسو رخدن نل هنأ دكئيو « سلدنألا ىلع هقافشإو هفطع ىلع ىدبي (ه ه٠

 ةظقي نع مثت « ىرخأ لئاسر ةمث دجوتو . ©“ ةلملا'ةزوح نع دوذلا ىو
 ىلإو . ©9اهدض اهئادعأ هربدي امل هبنتو « سلدنألا نوئشب هماّيهاو رمألا

 ةيروتاتكدلا هتعببطو ىطبارملا مكملا ةفص نع مث لئاسر ةدع دجوت كلذ بناج
 ربمألا ثح نه « ةعباسلاو ةءداسلا نئلاسرلا ىف درو ام كلذ نم . ةقلطملا

 201/1 ةفطو همساب مكحتم هنع ردصي ام لك ىف هرابتعاو مكاحلا ةعاط ىلع
 كلذ هيلإ انضوف دق » « درومالو ردصمالو « دي نم كلذ ىف هعم دحأل سبل

 هبيثي « مكعيمج ىف هانكحو « هنقو هرثكو « هلجو هقد ىف رظنلا هاندرفأو « هلك

 ةالاثلا ةلاسرلا ىف اذكو « 0*2 باقتعلا قحتسا نم بقاعيو « باوثلا قدعتسا نم

 اههجو ةلاسر لوأ اهلعلو ء ه ه٠6 ةئس مرا ربش ىف ةرداصلا ىهو « ةرشع

 دمحم ىنأ ىلاولل ءالولاو ةعاطلاب ىصوي ابفو « كلملا هيلوت بقع فسوي نب ىلع
 /. 59 هومتكرت هنع كابل امو « هومتيتأ هب مكرمأ امو ةمطاف نبا

 ىنعي ناك ريءألا نأ ىلع لدت « لئاسرلا هذه نم ىرخأ ةفئاط دجوت هنأ ديب
 راثثتسالا مدعو « ىروشلا عابتاو « دادبتسالا بنجت ىلع لمعلاب تقولا سفن ىف

 خيراتب هيلإ اههجوي ىنلا ةلاسرلا ىف ركب ابأ هدلو هب ىصوي ام اذهو . ىأرلاب

 هناونع تحن « ةروكذملا ةفيحصلا ىف نماثلاو عباسلا:نيدلجملاب ترشن دقو « ةيمالسإلا تاساردلا <

 . 1٠١5 -١58( ص ) « نيطبارملا رصع نع ةديدج ةيخيرات قئاثو »
 )١( ص هيلإ راغملا دلجملا ) ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةفيحص ١58( .

 . 1507 ص ( فلاسلا دلجملا ) ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةفيحص (؟)

 .(41١و 1١8٠ ص ) ةرشع ةيناثلا ةلاسرلا صخألاب عجاد (م)

 . 3178 ص ةسدانلا ةلاسرلا عجار ( ؛ )
 . 31075 ص ةعباسلا ةلاسرلا عجار (5)
 . 188 ص ةرشع ةثلاثلا ةلاسرلا (1)



 توام

 , ©0سلدنألاب ةيطبارملا شويجلل اماع ًادئاق هنيبعت ةبسانمب ء ه 07٠١ ةنس رفص
 ور اا حا اج نم ةهجوم ةلاسر ةمئو
 اكحألا نع فرحني نم مهم لزعي نأو ؛ لدعلاو قفرلا عبتي نم « لاعلا نم
 2 صذعأ امادرب همزابو كلذ لع هبقاعي نأو ٠ ًاماظ ةيعرلا 5 نمو

 نسحو « ءاضقلا رمأب "ىلع ةيانع ىلع لدت « ةءاه ةلاسر ةمن دجوتو اذه

 ىضاق ىديحولا ىلإ هنم ةهجوم ةلاسر ىهو « هبابتتساو لدعلا ةماقإبو « هميظنت
 ضعب ماق ام رثأ ىلع كلذو « ه ها ةنس ةجحلا ىذ رهش ىف « ةقلام

 اهفو ريمألا ىدل ملظتلاو « شكارم ىلإ رفسلا نم ( نيضاقتملا ) نيعفارملا

 تابماشنملا نم قئاقحلا زييتو « تالكشملا عفر » هنأب ءاضقلا عوضوم فرعي
 ىواكش » رظنت نأ بلطيو ٠ « تاعزانملاو ىواعدلا ىف مريتلا دعب لصفلاو
 ىرخجي نأو « ةيعرلا نوئش ىلع فرعتلا ىرجم نأو « « ليلحلاو فيطللا ىف ةماعلا
 رمألا نأو « اهلاع نم ملظتلا هيف عقو امو ٠ اهلاوحأ نم عفر ام لك ىف قحلا
 ىف رفوتي نأ بحي هنأو « زاطقألا ف باونلا رايتخا نسح ىلع قلعم كلذ ىف

 « روج وأ دعت مهدحأ نم عقو اذإف « ةنامألاو نوصلاو ةنايدلاو ةقثلا » ءالؤه

 عقريذأ هلف « كلذ ىف ىناوت نإف « هعبتي ىذلا مكاحلا ىلإ هلزع بلطي نأ هل ناك

 « تاوكرلا ليصحت ىلع ثح كلذ دعب ةلاسرلا فو . ةرشابم ربمألا ىلإ رمألا

 , ©©ليدبت الو فيرحت نود اهتضيرف بجومو « اهعاونأ نيابت ىلع
 ىلدت ةهج نم ىهف : ةيطبارملا لئاسرلا نم ةعومحملا هذه هب ىلدت ام لمجم اذه

 «سادنألا ديب ذخألا ىف ةقداص تاين نم نيملسملا ريمأ سفن هيلع ىوطنت تناكامب
 ةيطبارملا ةموكلا هيلع صرحت تناك امم ئرخأ ةهج نم ليدتو « اهْنع دوذلاو
 ١ . امدي نيب تاطلسلا رئاس عمج نم

 نحنو . قلطملا ىطبارملا مكحلا روص أوسأ نم ركفلا ةيرح ىلع رجحلا ناكو
 ةدراطم نم « هئاهقف ضيرحتب « فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ هيلإ دمع ام فرعن

 ءايحإ باتك ايسالو « ىلازغلا مامإلا بتك اهمدقم فو « لوصألا بتك

 « ىطبارملا دهعلا لاوط ةدراطملا هذه تشبل دقو . (ه ه١٠ا/ ةنس) ( نيدلا مولع

 )١( ص ةئلاثلا ةلامرلا عجاد 15 .

 .3184و 1887 ص ةرشع ةماخلا ةلاسرلا (؟)

 ( 22ص ىف ةعومجملا نم ةعبارلا ىهو ةماشلا ةلاسرلا هذه عجارت 1١١ - 1904 .



 - د يرخ

 ىلإ « فسوي نب ىلع نب نيفشات نيماسملا ريمأ اههجو ىتلا ةلاسرلا ىف الثم ىرئتف

 ضحت ام بناجس ىلإ « ها" ةنس ىلوألا ىداح ىف « اهلهأو اهنايعأو ةيسناب ءاهقف
 « سانلا نيب ةاواسملا قيقحتو « لدعلا ءارجإو « ةيعرلاب قفرلا بوجو نم هيلع
 ةدراط» ىلع انح « ماكحألا رئاسو ايتفلا ىف « هريغ نود « كلام بهذ ذخألاو

 عطقي و ءاهرثأ عبتتي نأ »بجي هنأو « «ىلازغلا دماح ىنأ ب تك ةصاخو» «ةعدبلا بتك

 ,©0 اهناتكب مهني نم ىلع ناميألا ظلغتو « اهلع ثحبيو « اهربخ عباتتما قرحلاب

 لوصألا بنك دنع فقت نكت مل ةيركفلا ةدراطملا هذه نأ حضاولا نمو
 ىلا « ةيفسافلاو ةيمالكلا تافنصملا رئاس لمشت تناك اهنكلو « ىلازغلا بتكو

 ناكو . « ةعدبلا بتكب ه ةلاسرلا هفصت امم اهريغو « ةيطبارملا مللاعتلا اهركنت

 وصلا ةياللا مهو.« تينا نيزكذملا نم ةدع:« ةدراطلا هذه رياح نم

 ثيح « فيرعلا نباب فورعملا ىسلدنألا ىجاهصلا دمحم نب دمحأ سابعلا بأ
 "7 ىلإ ةيرملأ هدلب نم فسوي نب ىلع نيماسملا ريمأ هافن

 امزح ودبي مل« « سلدنألاب نيطبارملا ماكحلا نأ ىرخأ ةهج نم ودبي هنإ مث

 نوبكتري اوناك ءالثوه نأو « مل نيعباتلا ديبعلاو دنحلا نايغط عمق ىف ًآيناك
 هلجسي ام اذهو . ىذألاو ىدعتلا نم ةريثم ايورض « نينمآلا بعشلا ءانبأ دض

 « نودبع نب ديلا دبع ددحم وبأ وه ءرصاعم ريبك ىسلدنأ بئاكو ريزو انل

 ىف اومدخ نيذلا سلدنألا باتك ن نم ناك دقو (م 1175) « هه٠8 ةنس قوتملا

 « ةبسحلاو ءاضقلا نع اهعضو ىلا هتلاسر ى انل هلجسي « فسوي نب ىلع طالي
 : « نيطبارملا ركذ » دنع لوقي ثيح

 بحي ال نمو ديبعلاو مشحلا نإف ء ىلم وأ ىنونمل وأ ىجاهنص الإ ملي الأ بجيد
 « ةريثك روجفلا نم ًاباوبأ نوتأيو « مهنوييصو سانلا ىلع نومشلي ٠ ملي نأ

 كلذب زاتممو . ةاتع مهنإف « ناطلسلا عم كلذ ىف نيو « ًاملهو « ماثلا ببسب

 ديبعلا نأل نيطبارملا نم ةجاح هل ىضقت وأ ءرقوي وأ مركُي نأ ىسع نم

 روتكدنا اهرشنب ماقو لاي روكسإلاب ىريزغلا همم مد طوطخملا ىف ةلامرلا هذه تدرو )١(

 ديردمب ىرصملا دهعملا ةلجم ىف كلذو « ةيطبارملا ةيسايسلا صوصنلا عومجم نمض سنؤم نيسح
 . قئاثولا باب ىف نحن اهانرشن دقو . 11١-1١8 ص ( ١486 ةنس ثلاثلا ددعلا )

 (ةرهاقلا) لاوكشب نبال ةلصلاو « 57 ص ١ ج ناكلخ نبا فيرعلا نبأ ةمجرت ىف عجاد (؟)
 ءا1175 يقر ةحرتلا



 ير

 « هماركإو هرب لإ ىرجتف ءاليثم الجر هتبسح « هلكشرتيغو مثلت اذإ مشحلا وأ
 ةيعاد كلذ نإف « حالسب ©©ةئيدملا ىف دحأ ىشع الأ بحي . كلذل لهأتيال وهو
 . اوحرج وأ اولتق « اوبضغ اذإ موق مهنإف ء ربرعلا اهسالو « ذاسفلا ىلإ

 اوثملتي نأ لثم « اهم نوفرعي ةمالع نوكتف « اومثلت نإ نيطبارملا ديبع
 لكش ريغ مهلكش نوكي « عابتألاو مشحلا كلذكو . كلذ هيشو رزاع وأ رامخم
 لمح نأ بجي . ةريثك عفانم هيفو « هيلع ردنق نإ نسحأ اذهو « نيطبارما
 حمرلا وهو ٠ لازقأ امإو « مهماودل طاوسأ امإ « اهنوسيح ىلا حالسلا ناكم
 هديا رغغصلا

 ةداسلاو ماكحلل ةعباتلا ديبعلاو مشحلا فئاوط نأ ىلع لدت « لاوقألا هذهفا
 . ىمهولا ماثللا راتس تحت « نمألاب ثبعتو « سانلا ىلع ىدتعت تناك « نيطبارملا
 مهعفدي امم « باصعألا رتوتو قزتلاب نومستي اوناك ربربلا دنحلا نأ ىلع لدت اك
 . طوحن نودو ةلوهسب حرحلاو لتقلا ىلإ

 دتشت تذخأ « سلدنألاب ىطبارملا مكحلا نأ ىف كش ةمث سيل كلذكو
 « برغملاب ةيطبارملا ةلودلا لاوحأ بارطضا أدب ذم اهسالو « ًائيشف ًاثيش هتأطو
 نب ىلع دهع رخاوأ ىف هتكرح دادتشاو « ترموت نبا ىدهملا روهظ رثأ ىلع
 « دعاوقلا فلتخم ىف مهضبق ديدشت ىلإ ذئدنع نوطبارملا ماكحلا دمعو ء فسوي
 ترهظ دق « ءافحلاو ةموصحلا رداوب تناكو « نيسلدنألا ةلماعم ىف اودتشاو
 تمرطضا ىلا ةبظرق ةروث اهرهاظم صخأ ناكو « نيقيرفلا نيب كلذ لبق
 ع ةيسفنلا نيسلدنألا ةلاح ىلع اهفنعب تلدو « ه 01 ةنس ذنم نيطبارملا دض
 شكارم ةموكح لاغشنا ناكو . هلئاسوو ىطبارملا مكحلل ضغب نم هنورمضي امو
 ىف هرثأ هل الماع . سلدنألا نوئش ىلع « اهتباقر لؤاضتو « ىدهملا ةكرح
 ماكحلا ىلإ ؛ براغلا ىلع هلبح كرتو « سلدنألاب ىطبارملا مكحلا بلاثم دايدزأ
 هروعشو « هتظيفحو ىسلدنألا بعشلا طغس دادزا نأ كلذ رثأ نم ناكو « نييلحنا
 ىحضأو ؛هقهري ىحضأ + ىنجأ مكح ربث نم ررحتلل « ةحئاملا ةصرفلا بارتقب
 ١ . هميطحت ىلإ وه قوتي

 هلاوحأو ىطبارملا مكحلا فورظل زجوملا ضارعتسالا اذهم اننأ بسحنو

 . قبس ام قايس نم ودبي امبسح « ةيليبشإ ةئيدم انه دصقي وهو (1)
 7م ص لاسنثورب ىثيل ذاتسألا ةيانعب ةروشنملا ةبسحلاو هاضقلا ىف نودبع نبا ةلاسمد (؟)

 اننا
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 ةنسحلا هيحاون فلتخم نم مكحلا اذه هيلع ىوطني ام انحضوأ دق « سلدنألاب

 لامعأ ىف ءىش لك لبق صخلتت ىطبارملا مكحلا تانسح تناك اذإو . ةئيسلاو

 نيطبارملا راثتتسا ىف صخلتت هبلاثم نإف « .ىلوألا هتبقحت تنرتقا ىلا داهجلا

 هفلأت مل ةأطولا ديدش ؛ قاطم نايغط ركح سلدنألا ىلع مهضرفو « ناطلسلاب

 دئاقعلا ىلع مه رجح مث « ديبعلاو دنحلا ناودع هتأطو نم ديزيو « ةيسلدنألا ةمألا

 ىطمبارملا مكحلا مايقب هنإ لاقي نأ « لماحتلاو ةغلابملا نم ىبي هنأ ديب . ركفلاو

 « ءاكذلا 55 فيرختلا لحو « ندمتلا - ةيربريلا تاح دق » سلدنألاب

 غوسيال « غمادلا مكحلا اذه لثم نأ كلذ . 20( حماستلا ناكم بصحتلا لحو

 رهاوظال كلتخ نيدفو رو ةاومنأ عيوارلل لطب لا رضنلا رسع نع هادم

 دقف « ةيودبلا ةيربرملا لئابقلا ىلإ نومتني « نوطبارملا ناك اذإو . ةمتاقلاو ةعماللا

 « ةنسحلا لالخلاو لئاضفلا نم رثكب نوعتمتي مهفشقتو مهتوادب ىلع اوناك

 حبتأ دقو « هللا ليبس ىف داهحلاب قلعتلاو «٠ عرولاو ةسورفلاو ةعاجشلا نم

 ؛ىالسإلا برغلا ىف تماق ىلا لودلا ظعأ نم ةلود اوديشي نأ «لئاضفلا هذي مل

 « ىسنحلا مهيصعتب نوطبارملا دقف دقل لجأ . ةصاخ ةيندع اوديشي نأ مه حتي ملنإو

 هبيلاسأ رييغت اولواحي مل مهنكلو « ىسلدنألا بعشلا بح « ىبيدلا مهمرتو

 نيكملاب لب « ةيبدألاو ةيركفلا ةكرحلا رايت فقو اولواح ملو « ةصاخلا ةايحلا ىف

 ةلودلا ءارزو تو ناكف « مويضق ةمدخو مهن واعمل اهوهجوي نأ اولواح

 طالب ناكو « امئابدأو سلدنألا باتك رباكأ نم« ةيادبلا ذنم « اهماتكو ةيطبارملا

 مالقأب ةجيدم © سلدنألا لهأل هميسارمو هبتك ردصي ؛ ى ربربلا شكارم

 « ديلا نب مساقلا ىنأو « ةريصقلا نب ركب ىأ لثم ء رصعلا كلذ ىف ةغالبلا باطقأ

 . مهرغو « لاصحلا ىأ نب هللا دبع ىأو 2 نودبع نب ديما دبع دمحم ىأو

 سلدنألاب ىطبارملا مكمل مايقب هنإ لاقي نأ ضحملا فسعتلا نم نوكي هنإف نذإو

 . « ندا ناكم ةيريرلا تلح دقو

 ٠ لاح ىأب ثدع مل كلذ نإ د + كلذ: لغ ملمع اريدك هاعمألا لوقو

 نأ نكمل هنإو . ذئموي ىح ريست تناك انك تراس نابسإلا نيملسملا ةايح نإف

 2 مجارتلا مجاعف اهمضت ىلا تايصخشلا ريس ةساردب موقي صخش ىأ ىدحتن

 لاجر نإف « ىرخأ ةرابعب وأ « ءابدألا نيوكت ةقيرط ىف ًافالخ اف دحب نأو

 )١( ركذلا ةفلالا ىزود لاوقأ عجار .
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 عمو نوعءاشي ام نوسردي اوناك « هدعب نمو فئاوطلا رصع ىتح .بدألا

 ىف الإ « امامت ًارح نيملسملا نيب ملعتلا ناك ذإ « مام نيذلا ةدتاسألا
 رخآلا روصعلا

 نم مهمظعمو « رصعلا كلذ ىف ودبت ىلا ةريثكلا تايصخشلا جاي

 لدي امم اليلق دجن وأ ايش دجنال « نيطبارملا نم مهنم ليلقو « نابسإلا نيملسملا

 مهسفنأ اوأر « فئاوطلا تاموكح اوفرع نيذلا كئلوأ نإو . ربيغت ثودح ىلع
 « نولطاعلاو نونهادملا ةناطبلا لاجر ىأرو « مهتايح ةقيرط اوريغي نأ نيمغرم

 ًائاد ثدح : كلذ نأ ديب « ددحلا ةداسلا اوقلعي مل اذإ ع مهءوسي فوس رييغتلا نأ
 ©( ناطلسلا لهأ ريغتي انيح

 تب #9 حي

 ىنرغملا نيبعشلا ةارح نع ةحضاو ةروص مدقن ن نأ بعصلا نم ودبيل هنإو

 تاراشإلا ضعب ءوض ىلع عيطتسن اننأ ديب . ىطبارملا دهعلا ىف « ىسلدنألاو
 . ءىشلا ضعب ةايحلا هذه نع فرعن نأ « انيلإ تبّنا ىلا ةليلقلا

 « اماع نيعب رأ نم رثكأ سلدنألاب لطي مل ىطبارملا دهعلا نأ فورعملا نمو

 شعت مل ةيطبارملا ةلودلاف « اماع نيرشع وحنب كلذ لبق برغللب أدب دق وهو
 « نيفشات نب فسوب رصع امه . نيليج نمرثكأ : رارقتساو ماظتنا ةلاح ىف

 دمحم رهظ ذمو « لطت مل ىلع دهعف رارقتسالا ةرّف ىحو « ىلع هدلو رصعو
 مث « برغملاي ةيطبارملا ةلودلا لاوحأ برطضت « ه ه1 ةنس ىف « ترموت نبا

 . رايمنالاب ىهتذت ىتح « ًائيشف ًائيش ءوست

 نيفشات نب فسوي متأ ذم -رارقتسالا ةرتف  ةريصقلا ةرتفلا كلت لالخ ىف

 ةنيدم سيسأتو ٠ ةميصحلا لئابقلاو تارامإلا رئاس ىلعبلغتلاو ©« برغملا حوتف

 بورحلا ةرّتف تأده نأ دعب « ءاخرو ةنيكس ةرتف ةيبرغملا ةمألا زوجت « شكارم

 « ةق”الزلا ذنم « سلدنألا تعتمتو . ةيملسلا لامعألا ىلع سانلا لبقأو « ةيلهألا

 . ءاخرلاو ةنيكسلا نم ةرتفلا هذه لثم « فئاوطلا لود تطقس ذم كلذ دعب مت

 ةاغطلا كتئلوأ مكح نم ىناعت ٠ فئاوطلا مايأ ع ةيسلدنألا ةمألا تناكو

 بورحلا نم قيفت داكتالو « قاهرإلاو ملظلا بورض نم ًاريثك « رغاصألا

 ىللا ةيلاونملا تاوزغلاو « رخخآلا ىلع لك ءارمألا كاثلوأ اهربشي ىلا ةيلهألا

 م. كموعتم , طعمقم را هوم. لع امو ةكاسمتةتلعم م. 199 200 )١(



 تاو

 اهلإ ثبتو : ةرضنلا امنايدوب فصعت تناك ىلاو : ىراصنلا اهربشي ناك

 ًاتقؤم ًادح اوعضوو « فئاوطلا لود ىلع نوطبارملا ىضق الف . بدحلاو بارحلا

 ةافو بقع « ةيلهألا اهيورحب « ةينارصنلا اينابسا تلغش املو « ىراصنلا ناودعل

 نأو « ءادعصلا سفنتت نأ ةيسلدنألا ةمآلا تغاطتسا سداسلا وسنوفلأ

 تررحت اهلأ ىلع ًاضيأ لديام كلانهو . ةعدلاو ملسلا ةايح نم ًاعون فنأتست'

 سوكملا نع * ريثك نم + لوألا هفصن ىف لقألا ىلع وأ « ىطبارملا دهعلا لظ ىف

 كتئاوأ روصق ةيذغتل « « فئاوطلا مايأ اهلع ضرفت تناك ىلا « ةملاظلا مراغملاو

 . خذبلاو فارسإلا بورض نم هب معنت تناك امب « رغاصألا ةاغطلا

 2 ةيسلدنألا ةمألا نإ لوقن نأ عيطتسن ٠ فورظلاو نئارقلا هذه ءوض ىلع

 عتمتت ٠ ىلع هدلو دهع لئاوأ ىو « ةريخألا نيفشات نب فسوي ماوعأ ىف تناك

 رايمنا لبقو « ةيرماعلا ةلودلا مايأ ذنم اهفرعت مل « ءاخرلاو ةنيكسلا نم ةرئفب

 ىلعو « ةيلقعلا ةايحلا ىلع نوطبارملا هضرف ام انينثتسا اذإو . ةيسلدنألا ةفالخلا

 « ةيداعلا بعشلا تاقبط نأ ودبي هنإف « رجحلا بورض نم « ةركفملا ةقبطلا

 ءابعألا ةأطو اهنع تفخ نأ دعب تناكو « اهنايح ىف ىدام نسحتب رعشت تناك

 عيطتست «٠ عافدلاو داهحلا نوئشب نيطبارملا عالطضا دعب « ةيركسعلاو ةيلاملا

 ءوده ىف « اهتاوقأو اهقازرأ ليصحن ىلإو « ةيملسلا لامعألا ىلإ فرصنت نأ

 . لبق نم اهصقني ناك ىذلا ءاخرلا نم ءىبشب كلذ ءارج نم عت عتمتت نأو « مالسو

 نم ىطبارملا مكحلا ىلإ بسني نأ نكمم ام مغرلاب ء انل غوسي هنإف مث نمو

 ةمألل ةيسنلاب ناك هنأب « ىطبارملا دهعلا فصن نأ « نايغطلاو فسعلا تافص

 اذهو . ءاخرلاو ةعدلا نم عونب هيف تعتمت « ىبسن رارقتسا دهع ةيسلدنألا

 تماقأ » : نيفشات نب فسوي نيملسملا ريمأ مكح ىلع ًاقلعم خرؤوملا لوق هديكي ام

 « لاح نسحأ ىلعو « شيع ةيهافر ىف « ةديمح ةديعس هتذم ىف سلدنألا دالب

 . 90« هتافو نيح ىلإ ةظوفحم ةروفوم لزت مل
 لثم عتمتي ناك « برغملا نأ ىف ببر ةمث سبل هنإف « ىرخأ ةهج نمو

 يادوب « نيفشات نب فسوي دهع ىف « ةعدلاو ءاخرلا اذه

 نأ ىكيل هنإو . ترموت نبا ةروث ءارج نم هلاوحأ برطضت نأ لبق ىنعأ
 مايق لبق ىرجملا سماحلا نرقلا طساوأ ىف « برغملا هيلع ناك ام ضرعتسن

 .ه9 ص ةيشوملا لللا )١(



 تاقالالاس

 ةيلهألا بورحلاو ؛ ىضوفلاو ككفتلا بورض نم « ليلقب ةيطبارملا ةلودلا

 ذاقنإلا نم ًاعون برغملل ةبسنلاب ناك ةيطبارملا ةلودلا مايق نأ كردنل « ةيلاوتملا

 ةزيزع « ىطبارملا مكحلا لظ ىف شيعت نأ تعاطتسا ةيبرغملا ةمآلا نأو ء ىموقلا

 ررحتت نأو « ءاخرلاو نمألا نم رثكب عتمتت نأو « ةماكلا ةدحوم ء بناحلا

 انيدلو . لبق.نم اهناعت تناك ىلا ٠ ىضوفلا بورضو « ملاظملا نم ريثك نم
 ضور بحاص انيلإ هلقني ام كلذ نف . ةحبرصلا صوصنلا نم كلذ ديؤي ام
 : هضعب انسبتقا ناو وعي كيا ناو رسبت

 تناكو . بهذم ةعحو « ةصلاخ ةقداص ةينو ةنايد لهأ ةنوتمل تناك»

 مهمايأ ىف حمقلا ىهانت « نمأو ةيفاعو لصتم ءاخرو ةيهافرو ةعد مايأ مهمايأ

 « لاقثم فصنب قسأو نامت رماتلاو « لاقثم فصنب قسوأ عبرأ عابي نأ ىلإ
 دلب ىف نكي ملو « مهمايأ لوطب ًابيحطصم كلذ ناك . ىرتشت الو عابتال ىلاطقلاو

 ةين خا فئاظولا نم ةفيظو الو « طيسفت الو « ةنوعم الو « جارخ مهامعأ ن زم
 تعقوو : دالبلا ترمعو « مهلود ىف تاريخا ترثكو . رشعلاو ةاكزلا اشاح

 + سانا ميحأو «ميلع موقي نمالو «عاطقألو قفت مهيأ ف نكي ةطبغلا

 , ©2906 ةئام سمحو ةرشع سمخ ةنس ىف نيدلحوملا ىدهم مهيلع جرخ نأ ىل ىلإ

 دهع لئاوأو نيفشات نب فسوي دهع ىلإ فرصني هلك كلذ نأ حضاولا نمو
 تلدبت ترموت نبا ىدهملا ةكرح مايق بقع رومألا تبرطضا الف . ىلع هدلو

 وحن ىلع « ءاخرلاو نمألا ضاغو « داسفلا رثكو « ىضوفلا تبلغو « لاوحألا

 « ةريثك ركانم ترهظ » ىل لع دهع رخآ ىف هنإ ٠ هلوق ىف ىشكارملا انثدح ام

 « رومألاب نهدادبتساو ؛ لاوحألا ىلع اع ءاثلا ءاليتسا نم « ةعينش شحاوفو

 أجام هل اهلعج دق ةأرما ىلإ بستني « قيرط عطاق وأ صل نم ريرش لك ناكو
 بيرال ىذلا نإف « ريوصتلا اذهى ةغلابم نم نكي امهمو .2"2«مدقت ام ىلع ًارزو
 ةلودلا هتلمح ام لكأ « ةيضاق ةبرض تناك ترموت نبا ىدهملا ةكرح نأ وه هيف

 ثبل برغملا نأو « ءاخرلاو نمألاو رارقتسالا بابسأ نم برغملا ىلإ ةيطبارملا

 بابسأ نم ًاريثك ىناعي « نيدحوملاو نيطبارملا نيب تمرطضا ىلا ةكرعملا لالخ

 . ةديدحلا ةلودلا مئاعد تدطوتو .نيدحوملا رفظلا ١ متنأ ىلإ« ىضوفلاو بارطضالا

 )١( ص ساطرقلا ضود 1١8 .

 )١( ص بجعملا 1١8 .


