
 ىإثبايفل
 ةيسلدنألا ةءركفلا ةكرملا

 ىطبارملا دهعلا لالخ
 لوألا مسقلا

 مايأ هطاشنب 2 « فئاوطلا مايأ ىلدنألا ريكفتلا راهد
 . ةريصقلا نب ركب وبأ . ىطبارملا طالبلاف مهمادختسا . سلدن

 يركفلا ةكرحلاو نوطبيارملا

 اتكل ةيطبارملا ةلودلا ةياعر .نيطبارملا
 دوسي يح سري 5 ذرطبقلا ونب

 , ىراصنألا زيزعلا دبع نب ىلع . سيردإ نب ليخأ . قريصلا نبا . ناقاخ نبا . ةيطع نب رفعج وبأ

 . ةرتفلا هذه ىف ءارعشلاو ءابدألاو ءالعلا . فئاوطلا ذنم اهل دادتما نيطبارملا لظ ىف ةيركفلا ةكرحلا

 هللا دبع وبأ ٠

 هيونت . ىثقولا رفعج وبأ . هرعشو زيزعلا دبع نب ناورم . ةيفاكلا ةلامر . رهاط نب نمحرلا دبع وبأ
 ٠ ىفالوحلا دوعسم نب ىلع . ىشيطلشلا دحأ نب ىلع

 قااذيعةيع وب د عينملا سام عراعملا ةريخذلا هباتكو ىيرتتشلا ماسب نبا . نوخروملا ءابدألا

 نيصصختملا ءارعشلا ضعب . لاوكشب نب مساقلاوبأ . ىبلشلا ركب وبأ . ىثوطرطلا رماع وبأ .ىطاشرلا
 تام ني ركب ىبأ لجعزلا ريمأ للا اديس نبا . ليقعلانمحرلا دبع نب دمحم .ديعسنب كلملا دبع نب دمحأ

 لامعأ ىف همظعم قفنأ « نرق فصن نم رْثكأ سلدنألاب نيطبارملا دهع لطب مل

 وأ برغملاب ءاوس « ةيطبارملا ةلودلا نكت ملو . ىراصنلا ةعفادمو « داهحلا

 ةيودبلا اعل نكت مو « ءىش لك لبق ةيركسع ةيفيد ةلود وس ؛ سلدنألا

 مولعلا ةياعر ىلإ هجتتوأ « ةعيفرلا ندّقلا بيلاسأب ذخألا ىلإ ليمت « ةنشنلا

 < بيلاسألا هذه لثع ذخألل الاجم امل حسفي مل ريصقلا اهدهع نأ وأ :« بادآلاو

 < ةيركفلا ةكرحلا نأب « لوقلا نككمم هنإف مث نمو « ةياعرلا هذه لثم لذبو

 ظحن ملو ©« ىبسن دوكر ةلاح ىف « ىطبارملا دهعلا لالخ تقبل « سلدنألاب

 تدمعام نإ « ًاضيأ لاقي نأ نككم لب « رظنلا تفلي راهدزابوأ « صاخ عافدناي

 ى هرثأ هل ناك « .ةيفسلفلاو ةيمالكلا ثوحبلا ةدراطم نم ةيطبارملا ةموكحلا هيلإ

 . اهرخأت ىفو « ةيركفلا ةكرحلا دص

 دهع ىف تناك « سلدنألاب ةيركفلا ةكرحلا نأ « ىبنن الأ بجي هنأ ديب

 مولعلا نأو « ىوق عافدنا ةكرح زوجت « نطبارملا مدقم لبقو « فئاوطلا لود

 نبا . هرعش نم ءىث . هتناكمب رابألا نبا



 تب ة868ا

 [راهدزا « اهكولم مهم فئاوطلا روصق لظ ى ترهدزا دق بادآلاو

 ًاتقو عافدنالا اذه رمتسي نأ . ىعيبطلا نم ناك دقف اذإو « باجعإلا ىلإ اوعدي

 مار د ايل الرا يس طك أع :وبخي نأ لبق رخآ

 « عيجشتلاو ةياعرلا لماوع ن رم - ىطبارملا دهعلا ديدحلا دهعلا لظ ىف هتدقف امم

 . فئاوطلا مايأ امذغت تناك ىلا

 ةيبدألاو ةيملعلا ةكرحلا نأ ىهو ٠ ةرهاظلا كلت هب رسفن نأ نكم ام اذهو

 فئاوطلا مايأ اهل ناك امم ريثكب ظفتحت ؛ ىطبارملا دهعلا لالخ تعبل « سلدنألاب

 ئذلا وهو « ىرجه لا سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا نأو « ةيويحو ةوق نم

 مهلمو ؛ بدألاو ملعلا لاجر نه ةريبك ةرهمج لفحم « « نيطبارملا دهع قرغتسي
 نيزرابلا باطقألا ضعب

 تلذب دق  ةيطبارملا ةلودلا نأ « كلذ بناج ىلإ ىسن الأ بجي هنإ مث

 ء شكارم طالب مدختساو « نييسلدنألا ءايدألاو ءاملعلا نم ةريبك ةفئاطل اهتياعر

 ةباتكلاو ةرازولا بصانم ىف مهنم اريثك « سلدنألاب نوطبارملا ماكحلاو ءارمألاو

 ع لسبب ب العأ دشح نم فئاوطلا روصق هيلع ىرجت تناكامب ةوسأ
 مسارملاو رماوألا جيبدت ىف غيلبلا هناسل اونوكيلو « ريمألا طالب مهم نادزيل
 تاع نر مهب اتا ةلودلا أ رع ٠ هتظحالم بجيت امم هنأ دبي . ةفاكلا ةبطاخم فو
 «امتابطاخمو اهتابغر نع بارعإلل « ءاغلبلا سلدنألا باك ملحست نأل ةجاح ىف

 مهللا « هتعورو هنينر اهوهسي ملو « هردق هردقت وأ رعشلا رمأب ىععت نكت مل اهنإف
 هدلوو فسوي نب ىلعل مهحئادم نومظني ءارعشلا أدب ثيح « اهدهع رخاوأ ىف الإ
 نيفشات نب فسوي نع هتلاسر ىف ىدنقشلا هظحال ام كلذ ىف ركذي اممو ؛ نيفشات

 « ًاركذ هل اورجأ ام ؛ هحدم ىف سلدنألا ءارعشل دابع نبا طسوت الول » هنأ نه
 ريمأ .أ ملعيأ دمتعملا هلأس مهحنادم ءارعشلا هدشنأ اًميح هنأو « ًاردق هكلمل اوعفر الو
 , ©0ريخلا نوبلطي مهنكلو « ملعأ ال لاق « هولاق ام نيملسملا

 ءابدألاو ءايلعلا نم ةرهمجلا كلت ضرعتسن نأ « لصفلا اذه ىف لواحنسو
 قأرو  ىطبارلا رصملا ةزتق - ةريصقلا ةرقا كلت ى اورهظ نيذلا نيسلدنألا
 دهع رخاوأ ىف اورهظ نيذلا « ءابدألاو باتكلا نم ةوفصلا كلت ءالؤه ةمدقم ىف

 )١( ةرهاقلا ) بيطلا حفن ىف ىرقملا اهرشن دقو « سلدنألا لئاضف ىف ىدنقشلا ةلاسر عجاد «
 ج _ل8صض١؛١(.
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 «فئاوطلا روصق تلاز نأ دعب « اهتامدخل ةيطبارملا ةلودلا مهتعدتساو « فئاوطلا

 . ىربكلا ةيطبارملا ةيروطاريمإلا نم ًاعزج سلدنألا تحبصأو
 دبا 9 زمك

 نيفشات نب فسوي دهع ذنم «نيسلدنألا باتكلل ىطبارملا طالبلا مادختسا أدب

 « ةيرملأ لهأ نم ىسلدنأ بيدأ + ةريزحلا هبش ىلإ ربعي نأ لبق هبتاك ناكف « هتاذ

 « ه441/ ةنسفوت الف . هعضومى كلذ ىلإ انرشأ امسح « طابسأن ب نمحرلا دبع وه
 بتاك « ةباتكلا بصنم ىف هفلخ « ذئموي فئاوطلا كلام حتتفا دق فسوي ناكو
 ىكيو ؛ ليبشإلا ىعالكلا نايلس نب دمحم وه « ذئموي سلدنألا باتك .ظعأ نم

 داشتحال ةيادب ىطبارملا طالبلا ىف هلوثم ناكف . ةريصقلا نباب فرعيو ؛ ركب ابأ
 دابع ىب ءارزو نم ةريصقلا نبا ناكو . هيف ةمدخال نيسلدنألا ةباتكلا مالعأ

 هدلهع رخاوأ ىف ادغ ىتح هيدل ىظحو « دمتعملا هدلو مث دضتعملا مدخ ؛ مهماتكو

 سداسلا وسنوفلأ دتشاو « رومألا تجرحت املو . اناطلسو ًاذوفن هئارزو ظعأ

 « سلدنألا ءارفس ندض ةريصقلا نبا ناك « فئاوطلا قادرإ ىف ةلاتشق كلم

 . نيفشات نب فسوي نم ثرغلاو داجنإلا بلطل ٠ برغملا لإ اودفو نيدلا
 هاعدتسا ىتح ًاتقو ةريصقلا نبا لزّتعا « فئاوطلا لود ىلع فسوي ىلوتسا املو

 هفصيو « ًاعدبم ًآغبلب ًابتاك ة ةريصقلا نبا ناكو . مدقت امسح « هتباتكل فسوي

 لماحلاو « ةباتكلا دومعب مئاقلا «رثانلا « خان بناكلا ريزولا » هلوقب فريصلا نبا

 ةلصلا ف لاوكشب نبا هفصيو . « مظنلا ةلازجو رثنلا ةعارب هل عمتجا « ةغالبلا ءاولل

 نم انيلإ تبنا دقو . «ملعلا عاونأ ىف نافتلاو « عرابلا بدألا لهأ نم ناكو هنأي

 فسوي نع رداصلاموسرملا صنالوأ اهنم « ةديدع عطق « ةروثنملا ةربصقلا نباراثآ
 هاندروأ دقو « هملقب جبدم وهو « ىلع « هدلول دهعلا ةيالو دانسإب نيفشات نبا

 ًاعيمج ىهو « دئالقلا بحاص انل اهدروأ ةفلتخم لئاسرو « هعضوم ىف لبق نم
 سقت ىف الزج ًارعاش ةريصقلا نبا ناكو . هنايب ةعورو « هبولسأ ةوق ىلع لدت

 « نونلا ىذ نبا وجه ىف ةديصق هرعش نم بيطحلا نبا انل دروأ دقو « تقولا

 ةرخآلا ىدامح ىف ةريصقلا نبا فوتو . ةبطرق ىلع ىلوتسا انيح دابع نبا حدمو

 ©0(م1114) هه04 ةنس

 دئالقو « ١98 متر ( ةرهاقلا ) لاوكشب نبال ةلصلا . ةريصقلا نبا ةحجرت ىف عجار (1)
 . 358 و 34 ةحول هركذ فلاسلالايروكسإلا طوطخم ىف ةطاحإلاو « ٠١ - ٠١4 4 ص نايقعلا



 ت68[

 .باتكلا مالعأ نم ةدع « ةريصقلا نبا بناج ىلإ ىطبارملا طالبلا ف دشتحاو

 زيزعلا دبع نب ركب وبأ مهو ةنرطبقلا وني مهم « رصعلا كلذ ىف ةغالبلا ةمئأو

 نمو « سويلطب لهأ نم اوناكدقو « دمحم وبأو نسحلاوبأ هاوخأو ؛ ىسويلطبلا
 ىلع نيملسلا ريمأ نع اهءاهذ دعب مهتئالث بتك دقو « سطفألا ىنب هلود باتك

 قوتملا ركيوبأ ناكو . ءارعشلاو باتكلا رباكأ نم ًاعيمح اوناكو « فسوي نبا
 هقصب اهسح وأ « ةغالبلاو ةهابنلا ىف مديبع ودبي اهف (مالللت )له ه١ ةنس

 2 دئالقلا بحاص مهركذ دقو . « مهدقع ةطساوو « مهدرب ملع » ماسي نبا

 « 'ةطاحإلا ىف بيطخلا نبا اذكو « مهروثنمو مهموظنم نم ًافرط انل دروأو

 , ©90برغملا ىف ديعس نباو

 دمحم وبأ « ءارغلا مهتيثرم بحاصو مهتاكو سطفألا ىب ريزو مهنمو
 انيتأ نأ قبس دقو « (م )1١55 ه 0٠١ ةنس قوتملا « نودبع نب ديحنا دبع

 , ©0(فئاوطلا لود » ىف هتمحرت ىلع

 عرب « ةلبل لهأ نم وهو « ىرهفلا دتحلا نب هللا دبع نب دمحم مساقلا وبأو

 املو . دابع ىبب ةلود هرمأ ةيادب ى مدخو « ةيليبشإ نكسو « بدألاو هقفلا ىف
 ىلع طالب ىف ةباتكلل ىعدتتسا مث « ةلبلب ءاتفإلا ةطخ ىلوت « مهلود تبهذ

 .بحاص انل دروأ دقو . هه16 ةنس ىف وت ىبح هبصنم ىف رمتساو « فسوي نبا

 « ةتبس لهأ ىلإ نملسملا ريمأ نع ةلاسر اهنمو « هلئاسرو همظن نم ًافرط دئالقلا
 دمحم ىلأ ىلإ ةلاسرو « ةتبسو سافل ىوارحصلا ركب ىنأ نب ىمحح رمألا ةيالوب

 « لدعلا عابتاو قحلا مازتلا ىلإ اهف هوعدي « ةيليشإ ىلاو ةمطاف نب هللا دبع
 .©©9 نحاطتلاو قاقشلا ذبن ىلع اهف مهنحم ةيليبشإ لهأ ىلإ ةلاسرو « ةيعرلاب قفرلاو

 ناورم وبأ هوخأو « لاصحللا ىنأ نب هللا دبع وبأ 2 ًاريخأ مهنم ناكو

 «ققفاغلا لاصحلا ىنأ نبا ؛ةصلخ نب دوعسم نب دمحم وه هللا دبعوبأو . كلملا دبع

 ةبطرق نكسو « ه 450 ةنس ىف دلو : ةروقش لهأ نه نايج ةروك نم هلصأ
 2 مظنلاو ةباتكلا ف عربو « ريسلاو ةغللا مولعو ثيدحلا ى عربو « ةطانرغو

 .هرجإ -هى8 ص ١) ج ( 1985 ) ةطاحإلاو « ١١6 - 4١م ص نايقعلا دئالق عجار ش5
 . م18و م50 ص ١ ج برغملا لح ىف برغملاو

 . 4١١ ص فئاوطلا لود انباتك عجاد (؟)

 .نايقعلا دئالقو « ١50 مقر ( ةرهاقلا ) ةلصلا ىف دحلا نبال لاوكشب نبا مجرت ةفإ
 < 1من 5 يل
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 لاجو : هتقو ةرخفم ناكو هنأب لاوكشب نبا هفصوو « ةغالبلا مامإب تعن ىتح

 ةلودلا لاجرب لصتا . هلثم هرصع ىف نكي ملىحاالملا مساقلا وبأ لاقو . « هتعامح
 هبنأ ادغ ىتح « هيدل ىظحو : فسوي نب ىلعل ةباتكلاو ةرازولا ىلوتو « ةينوتمللا

 هوخأ ةباتكلا ناويد ىف هنواعي ناكو « هيدل مهرثآو « ةناكم مهالعأو « هباتك

 ةريثكلئاسر فسوي نب ىلعزع لاصحلا ىأنباملقب تردصو . كلملاذدبع ناورموبأ

 هبولسأ ةعور ىلع ًاعيح لدت ىهو « اهنم ريثكلا انيلإ ىهتناو « ضارغألا فلتخم ىف

 رمأب هنع تردص ىتح « ىطبارملا طالبلا ىف هناكم ىلع رمتساو « هتغالب ضيفو

 ملذاخت ىلع اهيف مهمولي ةيسنابب نيطبارملا دنحلا ىلا ة ةهجوم ةلاسر فسوي نب ىلع

 292 نيهملا نعطلاو « « عذقملا بابسلاب ضيفت ةيساق ةلاسر تءاجف « ودعلا مامأ

 هللا دبعوبأ ىعتسا نأ كلذ ىلع بئرتو « ريمألا نيبو هنيب ةشحولا ىف ًابس تناكف

 ليلق دعب ام ىوت مث « ةبطرق ىلإ داعو « فسوي نب ىلع هافعأف « هبصنم نم

 هلبق كاملا دبع هوخأ قوتو ٠غ (م1143) ه ه٠4 ةنس ةجحلا ىذ رهش ىف
 , 20ه هنو ةنس ىف شكارم

 جارس ٠باتك ابنم ةميق تافلأؤم ةدع لاصحلا ىلأ نب هللا دبع وبأ بتك دقو

 بادآلا رهزو « ىلاقلا ىلع ىنأل رداونلا باتك ةقيرط ىلع هفنص ىذلا « بدألا

 . ةباحصلا بقانم ىف وهو « « ةمالا قوطو ةماغلا لظ » باتكو « ىرصحلل
 لوسر بسن ف ( بقاثلا بسحلا جاهنمو ؛ بقانملا جارعم » ةموسوملا هتديصقو

 0 إلا ايغيأ هلو . عومجم ريغ ىف هلئاسر تعبحو . هللا
 3نيفشات ريمآلا حيدم ىف همظن نم ًائيش اندروأ نأ

 ىثك ارملارشنو + ىريزفلا ه6ممقر ةطوطخملا لايروكسإلا ةعومجم ىف ةلاسرلا هذه تدرو )١(

 ديردمب ىرصملا دهعملا ةلجم ىف ةلماك سنؤم نيسح روتكدلا اهرشنو . ( 48 ص ) اهْنم ًاءزج بجعملا ىف

 11١5 -1١١8. ص ١9486 ةنس ثلاثلا ددعلا ىف

 ( ةرهاقلا) لاوكشب نبال ةلصلا :لاصحلا ىنأ نبا ةمحرت ىف عجار (؟)

 ؟ 17 صا ج بيطلا حفنو « 45ص بجعملاو « م4 ةحول -ركذلا فلالا لايروكسإلا طوطخ

 ظ, 8ملومعو : كلواورآةلمبعو رن 0ءمعبقلزءعو ةعهطأعم - عومومهاعو له 165 كلذكو

 ى فسوي نب ىلع نع ةرداصلا لاصحلا نأ نبا لئاسر نم ةدع ىكم ىلع دومحم روتكدلا رشنو

 . 1174 - ١510 ص ( نماثلاو عباسلا نادلا ) ديردمب ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةفيعص

 ةطاحإلاو . 44

 برغملا لهأ راعشأ نم برطملا » هباتك ىف ةيحد نبا انل دروأ (+)
 .ام6 - 1461١ا/

 ني هلت قم
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 : هرعش نمو
 هراثآ اهب تحبق ةبيغ ىف هبونذ ىلع تمظع دقو قاو
 هراتوأ هيونذل ترفغتساو هناسحإ انل هتءاسإ ىحف
 : ةبطرق ىلإ قوشتي هلوقو
 عماول بيذعلا مالعأب ًاقورب 2 عماج لمشلاو روغلاب مه تعبأ
 عماسبملا هلثت 1 مارغ برو عمادملا ريسمضلا رارسأب تحابف

 50 ةوفصلا هذه بناج ىلإ دجوي ناك هنأ « ىسنن الأ بجو
 جيف الر سو رهو نمو « ىسإدنأ لصأ نم هبان بتاكو ريزو « نييسلدنألا
 « ةيطع نب دمحأ رفعج وبأ « رعاشلا رثانلا « بتاكلا ريزولا وه « رصعلا كلذ ىف
 لقتنا مث « « اهطوقس ىتح ةينوتمللا ةلودلا مدخ ذم « مدقن ابف هرابخأ انعبتت ىذلا
 دي ىلع هتبكن تناك ىتح « اهانحرش ىلا فورظلا ىف نيدحوملا ةمدخ ىلإ
 . ىلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلا

 رصنوبأ امه نارخآ نايسلدنأ نابتاك ؛ ًاضيأ ةينوتمللا ةلودلا ءارمأ نع بتكو
 بانك نم ليبشإ وهف ٠ ناقاخ نب حتتفلا امأف . ىف ربصلا ن نباو « ناقاخ نب حتفلا
 هيباتك ى هعبتاىذلاوهو « عجسملا غيلبلا ىندألاهبولسأب را دقو . مالعألا فئاوطلا
 «فئاوطلاروصقب هرمأ لوأ ىف فاط ٠ « سفنألا حمطم »و « نايقعلا دئالق ٠
 « نيفشات نب فسوي نب قحإ مهاربإ ابأ ريمألا مدخ مث . اهئارمأ .ظعع لصتاو
 مجارت ىلع المتشم « دئالقلا ٠ هباتك هل بتكو ؛ فسوي نب ىلع نيملسملا رمأ اخأ

 ىلإ هتايح رخاوأ ىف لقتناو . هباتكو هئاهقفو رصعلا نايعأو « فئاوطلا ءارمأ
 قوت نأب ىهناف « كولسلا فرحنم « ًانمدم ًاعيلخ ناكو « ام شاعو شكارم
 ,©0فسوي نب ىلع وه هلتقب راشأ ىذلا نإ ليقو « هنكسي ىذلا قدنفلا ىف اليتق

 ىنكي « ىراصنألا فسوي نب دمحم نب ىبحب وهف « قريصلا نبا امأو
 ةغالبلا ىف ىطبارملا رصعلا مالعأ نم ناك . ”قريصلا نباب فرعيو « ركب ابأ
 بتك نيعوبطملا ءارعشلاو « نيديحا باتكلا نم ناكو 2 خيراتلاو بدألاو
 ىف فلأو « سلدنألل ًايلاو ناك نأ مايأ « ىلع نب نيفشات ريمألا نع ةطانرغب
 ةلودلا رابخأ ىف ةيلحلا راونألا » هايس ًاباتك ىطبارملا صم ىف سلدنألا خيرات

 . (ه6١ ص ١ ج)إ ناكلخ نبا ىف ناقاخ نب حتفلا | ةحرت عجار )00(
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 نافلؤوم امهو . « ءاسؤرلا ةسايسو ءابنألا صصق » هامس رخآ ًاباتكو . « ةيطبارملا

 اهلقن روذش ىوس لوألا هفلؤم نم انيلإ لصي ملو . فسألا عم انيلإ الصي م

 وسنوفاأ ةوزغ نع هتياور كلذ نمو « هريغو بيطحلا نبا لثم « نورخأتملا

 هف امتداوح انلصف دقو ءاهدوبشو اهم رصاعم نم ناكةعقاو ىهو « سلدنألل باح

 , 20(م 111/4 ) ه ها/ل٠ ةنس ىف ةطانرغب قريصلا نبا قوتو . اهعضوم

 سيردإ نب ليخأ اهنع اوبتكو « ةينوتمالا ةلودلاب اولصتا نيذلا باتكلا نمو

دنألاب ةروثلا ثداوحنع انثيدح لالخ لبق نم هرياصم انعبتت ىذلا «ىدنٌرلا
 «سل

 ىلوت ةبطرقب نيد نبا ىضاقلا ماق املو « نيطبارملل هتايح ةيادب ىف بتك دقف

 نبا هنم اهعزتنا ايلف « ًانيح اهلك دبتساو « ةدنر هدلبب قحل مث « هنع ةباتكلا

 « نيدحوملا ةموك+ لصتاو شكارم ىلإ رحبلا ربع ؛ شيرش بحاص نوزع
 مه 050 ةنس ىف اهب فوت ثيح « ةيليبشإ ءاضتف « ةبطرق ءاضق كلذ دعب ىلو مث

 رابألا نبا امل درو دقو . ًاعوبطم ًارعاشو ًآغيلب ًابتاك ليخأ ناكو . (مللته)

 , ©9هرعش نه ارش

 مامإلا نب زيزعلا دبع نب ىلع : ًاضيأ باتكلا ءارزولا ءالؤه نم ناكو

 نيدبحلا باتكلا نم ناكو « ةطانرغ نكس « لصألا ىطسقرس وهو ؛ ىراصنألا
 هتيالو مايأ فسوي نب ممت رهاطلا ىنأ ريمألل رزو . ةحاصفلاو ةغالبلا لهأو

 . ©9فسوي نب ىلع ريمألا هيخأل هدعب نم بتك مث ء ةطانرغل
 « ىطبارملا طالبلا ف سلدنألا باتك ن نم ةزاتمملا ةوفصلا هذه عابجا ناك

 . بيلاسألا ةيمهأو « ةيبدألاو ةيملعلا مقلا ةيمهأ مهن فت مل نيطبارملا نأب ىلدت ةرهاظ

 نع حاصفإلاو « اهرماوأو « ةلودلا ا ضرع ىف « ةيلاعلا ةغيلبلا

 ىلع ةزوصقم « ىدملا ة دودحم ةياعر تناكابنأ ديب « اهرظن تاهجوو « اهتابغر

 ةيملعلا ةكرحلا ريتعت ىلا « ةردنتسملا ةعزنلا كللت اهريست نكت ملو « ىمسرلا لاما

 . ةيسلدنألا ةمالاك ع ةئدمحم ةقيرع ةمأل : ةيويحلا تاموقملا نم « ةيبدألاو

 هيك 17 ف

 «ىطبارملا رصعلا ف « سلدنألاب ةيبدألاو ةيركفلا ةكرحلا ريتعن نأ اننكمب

 . 418 ةحول ركذلا فلاسلا لايروكسإلا طوطخم « ةطاحإلا ىف ىف ريصلا نبا ةمحرت 200(

 . ( ةيشاحلا ) باتكلا اذه نم ١١١ ص ىف اهانلقن نأ قبس دقو

 : 514 - 588 ص ءاريسلا ةلحلا ىف سيردإ نب ليخأ ةمحرت عجار )2(
 . 881 ةحول (لايروكسإلا طوطخم ) ةطاحإلا ف بيطخلا نبا (+)



446: 

 ضعب نم لخت مل ةكرحلا هذه نإف كلذ عمو . فئاوطلا مايأ ذنم اهل دادتما ىه
 كلذ عجري دقو . هتاذ ىطبارملا رصعلا ىف تلئثأتو تتين ىنلا « ةوقلا رصانع
 « الماش نكي مل « ىطبارملا مكحلا نم ةيركفلا ةكرحلا هتناع ىذلا طغضلا نأ ىلإ
 . دمألا ليوط صخألاب نكي ملو

 «ىطبارملا رصعلا لالخ لصت مل ةيسادنألا ةيركفلا ةكرحلا نأ نم مغرلابو
 «فئاوطلال ود لظىن هتغاب ىذلا « عونتلاو ةماخضلاو راهدزالا نمىدملا كلذ ىلإ
 باتكلا رباكأ نم ةرهمحلا هذه بناج ىلإ ضرعتسن نأ كلذ عم عيطتسن انإف
 ءارعشلاو ءابدألاو ءالعلا نمىرخأ ةريبك ةرهمح ؛ ىطبارملا طالبلا ىف اومدخ نيدلا
 ام وهزت نأ نكمي ةذف تايرقبع لعفلاب مهنمو « ةرتفلا كلت ىف اورهظ نيذلا
 . ةيلقع ةكرح ةيأ

 . دشاح تبث مهنم انيدلو « ءارعشو باتك نم ءابدألا مالعأ ركذب أدبنلو
 « ىبيقلا رهاط نب ن+رلا دبع وبأ امه « ةيسنلب ءارمأ نم ناريمأ ءالوأ مهنف
 امهنم لك ةربس ىلع انيتأ نأ قبس دقو . زيزعلا دبع نب ناورم كلما دبع وبأو
 «رهاطنب نمحرلا ديعوبأ امنوأ امأف . ةسايسلا ثادحأ نم هيف بلقت امو ءمكحلا ىف
 دحأو « فئاوطلا مايأ ةيسرم ربمأ رهاط نب نمحرلا دبع ىنأ هدج ونص ناك دقف
 نايبلارح ىفو « بدألاو ملعلا ىف هونص ناك « هرصع ىف نيزرملا نايبلا ءارمأ
 ةرامإلا نم هعلخ دعب شاع . ًاعوبطم ًارعاش كلذ بناج ىلإ ناكو « هتعورو

 ثداوحلا روطت دهشي وهو : ةقبطمةل زع ىف « ةيسرع ًانيح ؛ ضايع نبا دي ىلع
 ترابناو ؛ قرشلا معز شيندرم نب دعس نب دمحم قوت املو . سلدنألا قرش ىف

 ربع مث « ةيدحوملا ةوعدلا ىف رهاط نبا لخد « نيدحوملا دض ةروثلا ةهبج هتافوب
 , 20ه هال4 ةنس ىف ام وتو « شكارع رقتساو « برغملا ىلإ رحبلا

 نأ اف لواحمو « نمؤملا دبع ةفيلخلا اهم بطاخم ةلاسر « ةيرثثلا هراثآ نمو
 ةقيرط ىلع اهعضو دقو . ةيقطنملاو ةيخم ران ةلدألاب ىدهملا مامإلا رمأ تبثي
 ةيعوزنلا سفنلاو « ةيضارلا ةنماوملا ةنثمطملا سفنلا نيب ؛ناهربلاو ليلدلاب ةلجاسملا
 دهعب هفصتو ؛ نطبارملا دهع ىلع اهئيدح لالخ ةئئمطملا سفنلا لمحتو . ةرئاثلا
 حيمصو « هتمامإ ةيعرشو ىدهملا ةيضق قدص ديؤت نأ لواحتو ع قسفلاو لالضلا
 قدصب ةياهلا ىف ءوسلاب ةرامألا ةيعوزنلا سفنلا تعنتقا دقو . تيبلا لآ ىلإ هتبسن

 . ( 5١15-7388 ص ) رهاط نبال ةيفاض ةمحرت ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نبا انل دروأ )000(
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 « ةيفاكلاب» ةأمسملا ىهو « هتلاسر رهاطنبا مايو . ةنئمطملا سفنلا اهتميصخ ليلدت

 . ©0هرثآع ةداشإلاو « هل ءاعدلاو نموملا دبع ةفيلخلا حيدع

 : هلوق همظن نمو

 ادلخم الإ هاضرت ال كنأل 2 اهميعن ذيذل ايندلا نم ترجه

 ادعصم سدقلا ةبتر ىف امم تيقر- ىلا ةينلاب موصلا ربش تيضقو

 ادهسم تابل نفج اذ ناك ولف حربم كيلإ قوش نع عدوو

 ًارعاشو « ًاريبك ًابيدأو ًاملاع آبقف ناك دقف « زيزعلا دبع نب ناورم امأو

 راوطأ مدقت ايف انعبتت دقو . اهءاضق ىلي « ةيسنلب ةرامإ هيلوت لبق ناكو « الزج

 ًاماوعأ نجسلا مالظ ىلإ ىلأو « ةرامإلا نم علم نأ دعب هتنحم مث . ةيسايسلا هتايح
 : اهعلطم اذه ةديصق هت ىف ظن هنأ رابألا نبا انل ركذو . الاوط

 رسمنتملا ههجوب نامزلا عاط 20 ىربصاف وأ ىعزجاف كنود سفن اي

 سلجم ىف مظتناو « ةيطع نب رفعج ىأ ريزولا ةطساوب هحارس قلطأ املو

  هتبكن ىلع ضيرحتلا ىفو « هيلإ نسحملا ريزولا قح ىف مظن « نموا دبع ةفيلخلا
 : اهعلطم ىتلاو مدقت ايف اهاندروأ ىلا ةديصقلا كلت

 هقئاقح بل ىذل نيت الوق 2 هتدم هللا لاطأ مامإلل لق

 ا : ةيسنلبي فصو ى هرعش نمو

 رضخألا سدننسلا اهسيلمو بعاك ةيسنلب نأك
 رهضظت ال ىهف اهمامكأب  ابسقن ترس اهتج اذإ

 ٠ (م 1١1487 ) ه هال8 ةنس شكارع زيزعلا دبع نبا فوتو

 29 ىئقولا نمحرلا دبع نب دمحأ رفعج وبأ « ءارعشلا ءابدألا ءارزولا نم ناكو

 ةعقوم ف مزه اميح كشمهنبا ناكو . نايجقنيدمب هيئانو هبتاكو كمه نبا ريزو

 هدراطو « قرشلا ىلإ ًابحسنم رف دق ؛ (ه هها/ ةنس) ةطانرغ ىضارأب ةكيبسلا

 عفادو اهم عنتماف ىشّقولا ريزولا اهم ناكو « ناّيج ةنيدم اورصاحو « نودحوملا

 للاعت هنع هللا ىضر ىدهملا مامإلا نيهارب ىف ةيفاكلا ٠ لماكلا اهمساب ةلاسرلا هذه قيدت# 0:1

 تاحفص ةدع هنم قرغتست ىهو « نامللا ,ظن» ىف لماكلا اهصن ناطقلا نبأ انل دروأ دقو «« القنو القع

 .(ب ٠ ىلإ! ١ ةحول طوطخلا )

 ( ةرهاقلا ) هلكتلا و« 1511-5١5 ص ءاريسلا ةلخلا ىف زيزعلا نب ناورم ةمجرت عجار )2(

 .8١1و 8١ ص برغملا لهأ راعشأ نم برغملا ًاضيأ عجادو . ذال01 متد



 ل 440/-

 نيبو «كشم»نبا نيب قاقشلا عقو املو . لئاط نود اهنع نودحوملا علقأ ىتح «اهع
 نيدحوملا ةوعد ىف:كشمه نبا لخدو + شيندرم نب دعس نب دمحم هرهصو هفيلح
 دض هداجنإ ىف ىعسيل شكارم طالب ىلإ ىشقولا هريزو ثعب ء (هه57)
 ققحت ٠ هل نإ انل لوقيو « ةيبدألا ىشتقولا ةناكع رابآلا نبا هونيو . هرهص
 «ىاصرلا بلاغ نبا رعاشلا نأ ىلإ ريشيو « نايبلا نب منافأ ىف فرصتو « ناسحإلاب
 « ةيطع نب رفعج ىنأب هنراقي مث « هنأش ةلالج نا رع برعأو » هئاويذ ىف هحدم.دق
 2 نيثفاكتم ةيافكلا ىف نيرصاعتم اناكو » نلدنألا رخافم نم « [ههالك ناك دقو
 رعش نم ةفئاط رابألا نبا انل دروأ دقو . « رعشلا ىف اذه ةيزم رثنلا ىف كاذلو
 : قئاقشلا فصي هلوق كلذ نمو « ىئقولا

 ناليحلاب نازت دودحلا لثم ناصغألا ىلع تحال قئاقشو
 ناوشنلا فطعم اهنم زهف -ىحضلاو لئاصألا عم ميسنلا وفي
 ©0نايقعلا سكوكأ اف كاسملاب 2تق.صلأ درمزلا بضق اماكف

 .فسوي بوققعي ابأ ريمألا حدم ىشَقْولا نأ « ةلككتلا ىف الملا دبع نبا ركذو
 : اهعلطم ةديصقب نمؤملا دنع نبا

 ادورم مالا بذع هب تجاهو 2 ادورو ليخنلا ءام ريغ تبأ
 اديزأف هل ىدرو ىن رشعلا ىلع ةدايز مم ايد سلا تلاقو

 ' : داهحلا ىلع ثحلا ىف اهمو ش
 اديرط نيكرشملا ليخ رصيأف ىدملا ىل دمي له ىرعش تيل تيلالأ
 اديصح تاقهردلل مهرداغت 2 ةرصنبىراصنلا ف ىضقي دعب لهو
 ©0ادييبع نيرفاكلا ديمع ديعي ١ بقاي تأش ىف بوقعي وبأ وزغيو

 ماصار ه هال4 ةنس ىف ةقلاع ىشّقولا قوتو
 كلملا دبع نسحلا وبأ « ىطبارملا رصعلا ىف اورهظ نيذلا بدألا مالعأ نءو

 « ةبطرق لهأ نم وهو « قرزألا نباب فورعملا كلما دبع نب جرف نب سابع نبا
 نيدمح نب مساقلا ىلأ ةعاولا ىضاق ن نع بتك ؛ ًاردتقم ًارعاشو ًاغيلب ًابتاك ناكو
 « هسفنل ةسايرلا عزتناو نيدمح نب رفعج وبأ راث امو « نيطبارملا دهع رخاوأ ىف
 ضعب ىف « ةدابعلا ىلإ عطقناو « ةيليبشإ ىلإ رفو « ةيفاعلا قرزألا نبا .ىشخ

. ) 
 9م5- 8م. ص ىثقولل ةيفاض ةمحرت ءا ريسلا ةلحلا ىف رابألا نبا انل دروأ

)١1( 

, )1+ 
 ةحول سيراب طوطخم نم لوألا ءزحللا ) ىثكارملا كلما دبع نبال ةلكتلاو ليذلا (؟)
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 ىدحوملا ةيليبشإ لماع ىنوّسملا دمحم نب زاّرب قعبإ وبأ هاعدتسا مث . ةيليبشإ ىرق
 صفح ىنأ ربمألل هدعب نم بتك مث © هنم هرك ىلع هبصنم ىلوتف « ةباتكلل

 ةيطع نبا هبتاك لتقم دعب « هسفن نمؤملا دبع نع بتك مث « نمؤملا دبع نبا
» 

 م0070 ةنس ىف قوتو « ةيل..شإل هتيالو تقو ء فسوي بوقعي ىنأ هدلو نع مث

 "ل

 « برغلا لهأ نم « ىشيطلشلا ىبلكلا ناّمع نب دمحم نب دمحأ نب ىلع مهنمو

 ةويخأ لاث الو . ًاديجم ًارعاشو « ًاغيلب ًابتاكو « ًانكمتم ابقف ناكو « ةبطرق نكس

 ىتخاو + هسفن ىلع فاخ « ه هو ةنس « ةلتريمم نيديرملا ةيعاد دمحم ركب وبأ

 ربع مث « ةيسادنألا دعاوقلا فلتخم ىف آئيح لومتو ةبطرق رداغ مث « ًارهشأ

 ©0(م1110/1) ه ه5 ةنسىفوت ىتح اه ماقأو ء شكارم لزنو « برغملا ىلإ رحبلا

 لهأ نه « قالوخلا ماصع نب قحسإ نب دوعس» نب ىلع نسحلا وبأ مهنمو

 ىلو « بدألا نم رفاو ظح هلو « ةنودملل ًاظفاح « ًاعراب ًامقف ناكو  ةطسقرس

 امضاق ثعبو ءه هز ةنس ىف ةطسقرس ىراصنلا مهد املو . ةقرويم ءاضق

 نسحلا وبأ ناك « اهنم ةبرقم ىلع هشيج طبارملا ممت رهاطلا ىنأ ريمألا ىلإ هخعرصب
 ممن ريمألا ةبطاخم اجرح ناذللا امه ء لايقنم نب ديزوبأ بيطخلا هليمزو « ىنالوحلا

 اذه ىلإ بجتسي مل هنكلو « داجنإلاو ثوغلا هادشانو « ةطسق رس لهأ نع ةباينلاب

 . ؟20ملستلا ىلإ ةطسقرس تبتتاو « خيرصلا

 ا

 «نيققحملا ةياورلا مالعأو « نيخرؤملا ءابدألا نم ةدع ىطبارملا رصعلا ىف علو

 بدألا خيراتو « سلدنألا خيرات ىف انرداصم مقأ نم مهراثآ تلاز ام نيذلا

 ...ىيسلذنألا
 « ىيرانشلا ماسب نب ىلعزسحلا وبأ « مهديمعو مهطق ءالوه ةمدقم ىف ناكو

 اذه ىف خيراتلاو بدألا بتك ربشأو مقأ نم وهو «« ةريخذلا : باتك بحاص

 سلدنألا ىنرغ لهأ نم ماسب نباو . ًاعيح اهربشأو اهميقأ نكي مل نإ « رصعلا

 تبرطضا اميح ةيايبشإ ىلإ هبابش ىف اهرداغ هنكلو « ةيلاغترملا نيرتنش ةنيدم نم

 . ركذلا فلاس طوطخملا ةلكتلاو ليذلا ) ١(

 . ركذلا فلاس طوطخما ةلكتلاو ليذلا (؟)
 .٠ باتكلا اذه نم 45 ص عجارو . ركذلا فلاس طوطخما ةلكتلاو ليذلا 2ع(



444 

 ىف ماسب نبا سردو . ىراصنلا ىديأ ىف اهطوقس رطخ دتشاو « لاوحألا اه

 « ةريزحلا لهأ نساحم ىف ةريخذلا » مخضلا هفلؤم بتكو « ةبطرقو ةيليبشإ
 عفادلاب هتمدقم ىف ماسب نبا انحراصيو . ه9 ٠7 ةنس ىف هتباتك نم ىبناو « ةبطرقب
 لهأ فارصنا ىأر هنأ وهو « « ةريخدلا ١ باتك فينصتىلإ هعفد ىذلا « ىسفنلا

 لامهإو « هب باجعإلاو هنم دوزتلاو « قرشملا بدأ ىلإ « هرطقو هرصع
 روثنملا قئار نم هتنمضت ام عيمجو ةريخذلا عضوب دارأف « بادآ

 نم نأو « مهجاتنإ ةعورو « مهئابدأ قوفتب سلدنألا لهأ رّصبي نأ « موظنملاو

 لهأ ىلع اروصقم سيل ناسحإلا نأو « هوقوذتب نأو مهدأب اوهزي نأ مهقح
 انرداصم سفنأ نم ردصك ةريخذلا ةيمهأ ىلإ انرشأ'نأ قبس دقو . ؟2قرشملا

 هئابدأو هئارمأو فئاوطلا دهع نع امسالو « ةيعامجالاو ةيبدألاو ةيخئراتلا
 عضي نأ « ًاريخأ عاطتسا دق ثحبلا نأ ةطبغلا ىلإ وعدي امل هنإو . 22هئارعشو
 نأ دعب « ةعبرألا هتادلجموأ هماسقأب « ةريخذلا » باتكل لماكلا صنلا ىلع هدي

 ةدع « ةريخذلا ٠ ريغ ماسب نبا بتكو . هئازجأ ضعبل ًادقتفم ةليوط ةدم ثبل
 نبا ره ف باتكو « دابع نب دمتعملا رعش ىف باتك اهم 3 ىرخأ تافنصم

 ةعومجمو « رهاط نبا ليسرت ىف رهاوحلا كلس » اهاونع ةلاسرو « نوبهو
 بلغي ىذلا « قرشملا هبولسأب ماسب نبا زاتعو . رامع نب ركب ىلأ رعش نم ةراتخم
 ةيدقنلا هتاظحالع زاتمي اك" « هقارشإو هتوق نم صقتني نأ نود « عجملا هيلع

 ماسي نبا نع فرعي مل هنأ ركذلاب ريدج وه امبو . ةيعامجالاو ةيممراتلا « ةيوقلا
 « هئالمز ظعم ةوسأ مهدئاوم ىلع لفطت وأ ءهرصع ءارمأ نم ًادحأ مدخ هنأ

 ,29 (ما11410)ه ه7 ةنس ةبطرقب هتافو تناكو . هئابدأو رصعلا باتك

 باتك بحاص « ىراجحلا رمزو نب مهاربإ نب هللا دبع دمحم وبأ مهنمو
 املو . همشا كلذ ىلع لدي امسح ةراجحلا ىداو نم هلصأو. ريبشلا « ببسملا >

 ةدعب فاطو « هلهأ عم اهرداغ « ىراصتلا ىديأ ىف ةراجحلا ىداو تطقس
 ةعلق وأ ) ديعس ىنب ةعلق ىلا اهنم راسو «ةطانرغ ةئيدم لزت مث ءسلدنألا دالب نم
 ءالع باطقأ نه وهو « ديعس نب كلملا دبع اهحاص هلبقتسا كلانهو ء ( بصحي

 . 6و8 ص ةرهاقلا ةمماج ةعبط (لوألا مسقلا لوألا دلما ) عويصتل سقم عماد (03 07
 . 4١8 ص فئاوطلا لود باتك (؟)

 مصممو 8ماجسعو :أطأل ر 80 171 كلذكو « 5 ريخذلا باتك ةمدقم « ماسب نبأ ةمحرت ىف عجار 6
 عجارملاو

 فيلو



 -4هم-

 ارغاشوأ ريبك ًابيدأىراجحلا ناكو . هبدأو هملع ردقو «هتدافو مركأو « هرصع

 دصقو « بصح ةعلق رداغ مث . هيف لزن دلب لك ىف همظنب رهتشي ناكو « ًاعوبطم

 عيب .ةتلاقو. ضحي ىف هعم راسو « هحدمو « ةطورب دوه نب رصنتسملا ىلإ

 « هرسأ نم صالحا هل ضيق املو . ىرسألا نمض ًاريسأ عقوف « سنكشبلا

 راثآ ربشأو . ديعس نب كلملا دبع هيماح فنك ىف شاعو « بصح ةعلق ىلإ داع

 دقو . ءارجأ ةتس ىف «برغملا (بئارغوأ ) لئاضف ىف ببسملا » هباتك ىراجحلا

عس ىنب ةرسأل ىتسم دعب امف ناكو « ديعس نبا ةبغرل ًاقيقحت هفلأ
 فيلأت ىف دي

 هيفو « اهرداصم مقأو بصخأ نمو « برغملا لح ىف برغملا » ربشلا امانتك

 ٠ ه 88٠ ةنم ىلإ حتفلا ذنم اهئداوحو سلدنألا لاجر مجارت ىراجحلا لواتتي

 لقني ثيح « بيطلا حفن ىف ىرقملا امسالو ريثكلا هنم نورخأتلا انيلإ لقن دقو

 ه هه٠ ةنس ىف .ىراجحلا قوتو . نطاوملا فلتخحم ىف « ريتا تارشع هنم

 9 عالممو
 3 ىطاشرلاب فورعملا ىمخللا هللا ديغ ني ىلع نب هللا دبع دمحم بأ مهنمو

 ىلع سردو . م 415 ةنس دلو امو « سلدنألا قرش نم ةلويروأ لهأ نم هلصأ

 شاعو « ةيرملأ ىلإ لقتنا مث . نقدصلا ىلعوبأ ظفاحلا مهنمو رصعلا مالعأ نم ةدع

 هباتك بتكو . باسنألاو خيراتلاو ةياورلاو ثيدحلا ىف ىطاشرلا غينو . اع

 . «راثآلا ةاورو ةباحصلا باسنأ ىف «راهزألا ساّقلاو «راونألا سابتقا » ريهشلا

 .ىراصنلا اهلخد اميح ًادببش ةيرلأب قوتو . هرصع ءالع نه ريثك هنع ذخأو

 . ©9(م11841 ةنس ربوتكأ ) » ه4 ةنس ىلوألا ىدامح ٠ موي ف

 ةشواطرط لهأ نم «ىملاسلا ىشوطرطلا رماع نب دجأ نب دمحم رماعوبأ مهنمو

 بدألا نم ةديدعز ونف ى ًامدقتم ناكو « ةيسرم نكسو « ىلعألا رغتلا لامعأ ن

 كئالقلا ررد » هباتك اهربشأ تافلؤؤم ةدع بتكو . اهريغو خيراتلاو رمل

 كسملاو موظنملا كإسلا » باتكو . ىارغج ىخ رات باتك وهو . « دئاوفلا ررغو

 . ©9(م1157) ه هه ةنس ىف ىفوتو . « موتا

 '" ج ىرقملاو « 51و 70 ص١ ج « برغملا لح ىف برغملا ٠ ىف ىراجخلا ةمجرت عجار 2020(
 طممو 8مزعسءعو : زطلف : ظله 178 كلذكو 2 عمد ص

 : كلذكو 50١ مقر ةلصلاو « ماما/ ص ١ ج ناكلخ نبا ىف ىطاشرلا ةمرت (؟)

 5. 8ماهسعم : زطتق زر للود 69

 5١ 8هنهبعم : ذطاه زر هله. 187 ىف كلذكو . بابه مقد رابألا نبال ةلكتلا ف هترت (+)



 ب #ةه١ تت

 لهأ نم خرؤمو بيدأ وهو « ىيلتشلا مساق نب فسوي نب دمحم ركبوبأ مهلمو
 اياتك فلأ . ةريصقلا قب ركب ىأ بتاكل ًاذيملت ناكو « بلش ةنيدم نمو « برغلا

 ,©20ىرجهلا سداسلا نرقلا لئاوأ فوتو . انيلإ لصي مل دابع نب دمتعملا خيرات ىف

 هللا دبعنب دمحم « ىطبارملا رصعلا ىف اورهظ نيذلا رابخألا ءالعو ةاورلا نمو

 ناكو . هرصع مالعأ نم ةرهمج نع ىور « ةبطاش لهأ نه + ىبجتلا هلادتيس نبا

 « سلدنألا لاجر ىف ًاعومجم فلأ دقو . ةاورلا ءاهسأل ًاظفاح « رابخألاب ًافراع

 . ه هه/ ةنس ىف قوتو « لاوكشب نبال ةلصلا باتك هب لصو

 رصعلا ىف « نيققحما رابخألا باعصأو نيخرؤملا مالعأ نم ًاملع ًاريخأ ركذنو
 لاوكشبنب دوعسمنب كلملا دبع نب فلخ مساقلا وبأ خرؤوملا ةمالعلا وه ء ىطبارملا

 ناكو ءرصعلا ةذتاسأ رهشأ ىلع اهب سردو « ه 494 ةنس ةبطرقب دلو « ىطرقلا

 3 ةةيلوولا عساو ًاققحم « سلدنألا رابخأ ايسالو « ريسلاو رابخألاب افوغش « ًاظفاح

 متت هلعج ىذلا « ةلصلا » هباتك اهربشأ « تافلؤم ةدع بتك « « اهقيقحت ىف ةجح

 رثكأ مضي ىذلاو « « سلدنألاب ةاورلاو ءايلعلا خيرات » ىق ىضرفلا نبا باتكل

 دقو « ةبطرق ءالع اهسالو « اهتاورو سلدنألا ءالعل ةمحرت ةئامسخو فلأ نم
 اليذ هل عضوف « هدعب رابألا نبا ءاجو ء ه 04 ةنس ىف ةبطرقب هفيلأت نم غرف

 نجا ةليدسنلا عوف رييزلا نب , رفعج وبأ ءاج مث . نيريبك نيدلجم ىف ةلمكتلا هامس

 رداصم قثوأو سفنأ نم انموي ىلإ « ةلصلا ١ باتك رئتعيو . « ةلصلا ةلص » هاهم

 «+ ىرخأ تافلؤرم ةدع « ةلصلا » ريغ لاوكشب نبا 'بتكو . ىسلدنألا خيرانلا
 «ةبرغتسملا تاياكحلاو ةبختتملادئاوفلا ١ باتكو « تامهملاو ضماوغلا باتك هاهنم

 تامهملا نع ىلاعت هللاب نيثيغتسملا باتكو ٠ ؛ لئاضفلاو نساحملا باتكو »
 نباىوتو . ًافلؤم نيسمدللا وحن تغلب تافنصم نم كلذ ربغو « « تاجاحلاو

 رخاوأ ) ه ه1/8 ةنس ناضمر ىف + :ةلفاحم ةنملع ةازح١ لعيب ةيظوق لاوكشب

 , 9(ما11415 ةنس
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 اوناك نإو « ىلوألا مهتصاخ رعشلا نكي مل ءابدأو ءالعنع مدقتاوف انثدحت دقلو

 م. 8زموسعو : زطلل رز 80. 187 ىف هتجرت عجاد 0 )١(

 تايفو ىفو « ع١ مد ( ةرهاقلا ) رابألا نبال ةلكتلا ىف لاوكشب نبا ةحرت عجار )0(
 11٠6 صا ج نايعألا



 تا 4817 هس

 ركذن نأ نآلا دونو . ةبيط راثآ هيف مه تناكو «رعشلا ناديم ىف اوعم دق كلذ عم
 . ىلوألا مهتصاخ رعشلا ناكو « ىطبارملا رصعلا ىف اوغبن نيذلا ءارعشلا ضعب

 نه « ديعس نب فاخ نب ديعس نب كلاا دبع نب دحأ رفعج وبأ ءالؤه نف

 تاتويب نم تيب وهو ؛ ةطانرغ لامعأ نه بصح ىبب ةعلق ةداس ىسنعلا ديعس ىنب

 مهنمو« ءارعشو باتكو ةاضقو ءارزوو داوق هيلإ ىمتنيو « ةروبشملا سلدنألا

 رعشلاو بدألاب رفعج وبأ فغشو . « برغملا ىلح ىف برغملا » باتك وفلؤم
 لوأل ةيرعشلا هبهاوم ترهظو « ءامدقلا راعشأ نم رشكلا ظفحو « هتثادح ذنم

 ف قراط لبجب وهو « نهؤملا دبع ةفيلخلا ةلباقمل هلهأو هيبأ عم دفو اًميح ةرم

 : اهعلطم ىتا هتديصق هيدي نبب ىلأو ء ه ه5 ةنس
 رمأ الو ىهن موسيلا كاوسل امو 2رهدلا كيلإ ىغصأ دقف ملكت
 املو .ىرعشلا هدجم ةحتاف « مدقت اهف اهانلقن ىلا ةديصقلا هذه تناك دقو

 . هيدل ىظحو « رفعج ابأ رزوتسا « نمؤملا دبع دلو ديعس وبأ ديسلا ةطانرغ ىلو
 جاحلا تنب ةصفح ءانسحلا ةرعاشلا بح ىف امهسفانت ببسي امهنيب ام دسف مث

 ظفحتيرفعج وبأو « هتبكل صرفلا بقرتي ديعس وبأ ديسلا ذخأو « ىنوكّرلا
 : لوقي كلت هتلاح فو « ظفحتلا لك

 ىنتهنو ىدأتو قرازوو اهبيطو ةايحلا ىم ىرتشي نم

 بترم ىصقأب ايندلا نع تيوز ةموملم ىرذ ىف عار ,لحمب
 بترتنم بلغتم بضغتم ئرما عم ةايحلا نم تمثس دقلف

 ىبنجت ناوأ ئركف ى موقيو 2هتظحال اذإ ىظحاي توملا

 ماضنالا ىلع هبراقأ ضعبو هيخأ عم رمتثا نأ ىلإ رفعج ىنأب رمآلا ىهتناو

 نج هنكلو . بصح ىنب ىف مهنعلقب هبراقأو هوخأ قحلو « شيندرم نبا ىلإ

 اوفشتكا ديملا لامع نكلو «ةيسنلب ىلإ رحبلا نم بكري «ةقلام ىلإ رف مث «رخأتو
 ةنس ىلوألا ىدامح ىف هعرصم ناكو « ًاريص هلتقب رمأف « هيلع اوضبقو هرمأ
 ١ (م55١١1) ه هو

 : هلوق كلذ نف . ديحلا قيقرلا رعشلا نم ريثك رفعج ىنألو

 رجف هسرط امأ « ليل هربح امأ رهدلا هدسحم كانم باتك ىفاتأ

 رس الو رس وهف ىركفو ىعمسو 2 ئرظانل ىئامآلا هللا عسسمج هي



 با 81#

 «2رحب هفك ىو « رب هبوث فو 2 هّبر بياجعلا ىدبأ نأ ورغ الو

 نكس . شآ ىداو لهأ نم ىوارحلا ىيقعلا نمحرلا دبع نب دمحم مهنمو

 آرعاش ناك انك « بطلا ايسالو « ةمح مولع ىف اكراشم ًابيدأ ناكو « ةطانرغ

 : فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ حدتمم هلوق نمو . ًاعوبطم الزج

 انسلا مهفرع عاذأف انهوم بياكرلا اولحر
 اناعم مغرت ا مم ىرغأ دق لجلاو

 ©©انقلا راتطخ لك نم ماحخ لوح بد م

 « ىوحنلا ىنانكلا ديسنب ناملس نب كللملا دبع نب دمحم نب ىلع نب دمحأ مهنمو
 راعشأ ىلع هتراغإ نه هرغص ف هيلإ بسن امل « صللاب ١ فرع دقو «ةيليبشإ لهأ نم

 ءه ه0“ ةنس دلو . ًاديجم الزج ًارعاش « ةيبرعلل ًانقتم « ًاببدأ ناكو . نيرخآلا

 : هلوق همظن نمو . (م 1181 ) ه هالال ةنس ىف قوتو

 دقرت ملو تربسم ىلع لماش انضلاو ةلئاقو
 دوؤعلا نع تيفخ ىتح شارفلا قوف ةلكسس باف دقو

 ©0دصرملاب ةينملا ىعارو 2 امئنان ىرأ فيكو تلقف

 ىسيع نب دمحم وهو « ىسلدنألا لجزلا ريمأ « نامزق نب ركب وبأ مهنمو
 عربو «بدألاو رعشلا ىف عرب « ةبطرق لهأ نم ىرهزلا نامزق نب كلملا دبع نبا
 : ىف ىرخأ ةرابعبوأ سلدنألا ماوع ةغلب ةيلزفا دئاصقلا مظن ىف صاخ عونب
 « عيدبلا باقلأ اهيف م ختي ةعيدب ةقيرطلا هذهو » بيطحلا نبا لوقي . لجزلا

 هللا هرجح ًاغلبم ركب. وبأ اهف غلبو « رعاشلا ىلع هكولس قيضي امم ريثكل حسفنتو

 ايف ىدتيملاو « ملعملا اهسراحو « ةغلابلا امجحو « ةزجعملا اهنيآ وهف هاوس نع
 نبا مدخو . « قالطإلا ىلع نيلاجزلا مامإ » هنأب نودلخ نبا هفصيو . « ممتملاو

 .اهاجو ةوظح هيدل لانو سويلطب بحاص سطفإلا نب لكوتملا هبابش ىف نامزق
 نبا ماق الو . ةطانرغ نيبو اهيب ددرتو ةبطرق ىلإ داع « مهلود تبتنا الف

 ةساكش » ببسب كلذو « هلاكنو هتدراطمل نامزق نبا ضرعت « ةبطرق ىف نيدنمح

 ., 590-390 ص ١ ج(1585) ةطاحإلا ىف هتحرت عجاد )١(
 . 05 ةحول (ىريزغلا 1178 ) متر لايروكسإلا طوطخم « ةطاحإلا ىف بيطخلا نبا (1)
 كلك مدا ج رابألا نبال ةلئكتلا ىف هتمحرت (7)
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 ى ةبطرقب نامزق نبا وتو . « اهبسب ىش ةدحو « ام ًافوصوم ناك قالخأ
 .(م 1١590 ) ه ههه ةنس ناضر

 ناويد ىف تعمحو « برغملاو سلدنألا ىف نامزق نبا لاجزأ ترشا دقو

 قيبع رثأ اهل ناكو « ةيلاتشقلا ىلإ دعب ايف اهم ريثكلا مجرتو ٠ لوادتم صاخ
 ثحبلا ىدبأ دقو . ةيسنقو ربلا ديشانألا مث  ةيلاتشقلا ةيبعشلا ديشانألا غوص ىف

 ةينارصنلا مثألا نم اهريغو اينابسإ ىف ةيبعشلا ىناغألا نم ريثك نأ « ثيدحلا

 . نامزق نبا لاجزأ نم قتشا ؛ ةرواحنا
 : نامزق نبا لاجزأ نم نيجذوْملا نيذه درون نأب ىنتكن نحتو

 سائلا قاسو هللا ردق

 سانلا دويع ىلع ىداو ىلإ

 ساكلاب راهلا لوط انبعلو
 ليتقلا لثم دتماو ليللا ءاجو

 حئافص ىلع هف نم ءاما بصي ماخر نم دسأ لاثمت همامأ اشيرع فصي هلوقو

 : رجحلا نم ةجردم

 قاور لاحم  ناكد ىلع ماق دق شيرعو

 قاس ظلغ ىف حنات علتبا دق دسأو

 قاوفلا هيف ناسنإ لاحم هف حتفو

 ©0حابصلا ىلو حافصلا ىلع ىرحب قلطناو

 لايروكسإلا طوطخم ىف ةطاحإلاو « ١07 ص نايقعلا دئالق :نامزق نبا ةحرت ىف عجار )١(

 . ةيرثنلا هلئاسرو هلاجزآ نم آريثك بيطخلا نبا انل دروأ دقو . 3١ - هو ةحول ركذلا فلاسلا

 . هال4 ص ةمدقملا ى نودلخ نبا كلذكو


