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 رصعلا ىف « ءاهقفلاو نيثدحملا مالعأ نم « ةيسلدنألا ةريزحلا هبش ىف رهظ

 ةمدقم قف ناكو . ةناكم عفرأ هناديم ىف مهضعب غلب 3 ةريبك ةرهمج « ىطبارملا

 « سلدنألا ىبرغ ى ىفاثلا عملو « سلدنألا تايدسلا لس ءالكه

 . رصعلا كلذ ىف هقفلاو ةنسلا مواع راهدزا ىف رثأ .أ ريكأ امل ناكو

 نم هلصأ . قدصلا هف نب دمحم نب نيسح ىلع ىبأ ظفاحلا ةمالعلا اهلوأ

 ةطسقرس ىف سردو « هنأشنو هدلوم ناكنابيو « ىلعألا رغللا لهأ نم ةطسقرم

 « ىرذعلا سابعلا وبأو « ىجابلا ديلا وبأ ةتذئاسأ ن نم ناكو « ةيرملأو ةيسنلبو

 سردو جحو « ه 441 ةنس ىف قرشلا ىلإ لحر مث . طبارملا نب هللا دبع وبأو
 سادنألا ىلإ داع مث . رصعلا ءالع ربهشأ ىلع « ةرهاقلاو قشمدو دادغبو ةكمب

 هرحبتب صخألاب رهتشاو « ىملعلا هتيص عاذ دقو «ةيسرم نطوتساو « ه4 ةنس
 رشنل عطقناو « ىنعأف ىنعتسا هنكلو « ةدم ةيسرم ءاضق ىلوو . ةنسلا مولع ىف
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 ٠ ةريخت اقع لأ ناك + هيام ةعألاو حايل ننال عرقأل+ ةسيردتو لبق

 ناكو « اهب ماقأو ةبطاش لإ بهذ هه14 ةنس' ىفو . ثيدحلا ىف بتك ةدع بتكو

 يزاغ نيفشات نب فسوي نب مهاربإ رمألا راس املو . داهحلا ىلع ثحلا بئاد

 1 ءاطلا يخت لمي ناك « بويأ ةعلقو ةقرود ذاقنإل ىلعألا رغثلا ىلإ

 ذ رثأ نلغ تبشن ىلا « ةدنتك ةعقوم ىف دهشتسأ نمم ناكو « هبكر ىف اوراس

 راع ف 0 وسنوفلأ ةدايقب « نينوجرألا نيو ندطبارملا نيب

 . 0 وهشوب البق نسداليق امبح كلذو (ما109+ بويز 014

 ىنرعلا نب هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم ركبوبأ ىضاقلا وه ىناثلاو

 ه:454 ةنس ةيليبشإب دلو . هظافحو ىطبارا ما رصعل رصعلا ءاهقف ,ظعأ نم وهو « ىرفاعملا

 نب فسوي هلسرأ اًنيح هنبا عم قرشملا ىلإ لحرو « بدألاو ثيدحلا ىف عربو

 ه8 ةنس ىف كلذو « ىلازغلا مامإلاو رهظتسملا ةفيلحلا ىلإ هنع اريفس نيفشات

 2 ىثاشلا ركب ىنأ ىلع دادغب ىف أرقو . قشمدو دادغبو ةرهاقلاو ةكمب سردو

 سلدنألا ىلإ داع مث ىئثوطرطلا ركب ىنأ ىلع قشمدبو « ىلازغلا دماح ىنأو

 ملاعلا مامإلاب » لاوكشب نبا هذيملت هفصيو . ىملعلا هتيص هقبسي ءه 497 ةنس

 ىلوتو . « اهظافحو اهمنُأ رخآو « سلدنألا ءالع ماتخ « رجبتسملا « ظفاحلا

 فرعو ةدم هب ثبلو ؛ ه ه0. ةنس ىف ةرم لوأل ةيليبشإ هدلب ءاضق ىنرعلا نبا

 « ركنملا نع ا ا عال

 سيردتلل عطقناو ءاضقلا نعف رص . هبتكو هلاومأت بهتناو كلذ بيسب ىذوأ نحن

 مصاوعلا » باتكو «« ةلحرلا بيترت باتك» اهنم تافلوم ةدع بتكو .ملعلا رمثنو

 2. ليوأتلا نوناق ١ باتكو «لوسرلا حدم ى (رجفلا راونأ » باتكو «« مصاوقلاو

 تغلبو « كلام أطوم حرش ىف سبقلا » باتكو « «وحنلا ىف صيخلتلا » باتكو

 « سلدنألاب ةيطبارملا ةلودلا رومأ تبرطضا.املو . ًاباتك نيعبرألا وحن هتافلؤم

 ىلع + برغملا ىلإ رحبلا ىبرعلا نبا ىضاقلا ربع « ةيليبشإ ىلع نودحوملا بلغو

 ى شكارمب نمؤملا دبع ةفيلخلا قلو « اهنايعأو ةيليبشإ ءالع نم ريبكدفو سأر

 املو « ةيايبشإ لهأ ةعيب هيلإ مدقو « اهحاتتفا بقع كلذو « ه 547 ةنس لئاوأ

 « قيرطلا لالخ ىنرعلا نبا ىضاقلا فوت « سلدنألا ىلإ ًادئاع شكارم دفولا رداغ

 هتظحالم ردجت اممو . ل1575 ةنسلا سفن نم ةرخآلا ىدامح ىف كلذو سافب نفدو

 طممق 8ماهسعق : ةطلفز طلو 143 :كلذكو . ٠ مقزةمج رثلا لاوكشب نبال ةلصلا عجار )١(
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 نضي مل « مهللود تماق اميح نيدحوملا بناج ىلإ هلوحت نم مغرلاب ىبرعلا نبا نأ
 , ©0لبق نم كلذ ىلإ انرشأ اهسح « مدهعو نيطبارملل هحيدع

 نب دمحأ نب دمحم ديلولا وبأ « ىطبارملا رصعلا ىف ءاهقفلا مالعأ نم ناكو
 .فلأو « ىكلاملا هقفلا ف صخألاب عرب دقو « ةبطرقب ةعامملا ىضاق « دحلا دشر

 نم ةجرختسملا ىف امل ليصحتلاو نايبلا باتك» اهنم « ةليلج تافنصم ةدع هيف
 باتكراصتخاو « « ةنودملا باتك لئاوأل تامدقملا باتك»و « ليلعتلاو هيجوتلا

 لالجي دشر نبا ناكو . ىواحطلا رفعج ىنأل راثآلا لمتشم راصتخاو «ةطوسبملا
 « ذوقنلاو ةناكملا ىوذ ءاساورلا نم « ةيملعلا هتسايرو « هلالخ عيفرو « هتيب
 ف « هب علطضا ىذلا رودلا ةروطخ مدقت اهف انيأر دقو « ىطبارملا طالبلا ىدل

 ةبطرقي دلو . نيدهاعملا ىراصنلا بيرغتب فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ عانقإ

 لل وعادي داما يوكل ناجي هنو فدو

 نب دمحأ مساقلا وبأ وبأ ءرصعلا كلذ ىف « ظافحلاو نيثدحما ءاهقفلا ريقأ نعو

 بدألا نم ًاضيأ انكمتم ناكو . ةيرلأ لهأ نم ىميقلا درو نب فسوي نب رمع

 ىضاقلا هليمز ىلإو « هيلإ تبنا .ريسفتلاو لوصألا ملعل ًانقتمو « خيراتلاو وحنلاو
 هتيافكب هيف رهظف « ةطان رغ ءاضق ىلو « امهرصع ىف ىكلاما هقفلا ةساير ىنرعلا نبا

 , 2مل ه٠ ةنس ناضمر ىف ةيرمأب فوتو ؛ هت ريس نسحو هلدعو

 دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ « ًاضيأ ءاهقفلاو نيثدحما مالعأ نمو

 « هه! ةنس ةيرمأب هدلومو ء ةطسقرس هلصأ « ىجرزحلا ىراصنألا رقصلا نبا

 رعاشو ًاغيلب ًابتاكو « مالكلا ملع ىف ًامدقتم ًانكمتم ًابقفو « ًاعراب ًاثدحم ناكو

 < هتباتك ىلإ ىطبارملا شكارم ىضاق نوسح نب هللا دبع وبأ هاعدتسا « ًانسحم

 ىتح « اب رمتساو « ةمامإلا ةطخ سابعلا وبأ ىلوت « ءاضقلا نع فرص الف
 حابتساو « ةبكتلا تعقو املو . نيدحوملا ىلإ رمألا لآو شكارم تطقس
 ىتح « ةاجنلا هل بتكو « ًانيح سابعلا وبأ ىتخا « ةنيدملا لهأ ءامد نودحوملا

 . نيدحوملا ىنعأ « ددحلا ةداسلاب لصتاو ء قرلا نم ذقنّدسا مث « وفعلاب ىدون

 )١( كلذكو « ممل - معو صار جابيطلا حقتو < 1191 مقر ةحرتلا ةلصلا عجاد :

  2طمموو 8ملنوسعو: ةطنف زر للو

 1 مقر ةلصلا ىف هتحرت (؟)

 )لال - ١08 ص ١ ج ( 1585 ةرهاقلا ) ةطاحإلا ىف هتحرت (؟)
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 مث «ةطانرغ ءاضق هالو مث «هتياعر هيلع ىضأو «ملعلا ةباط نبب نمئملا دبع همظنف

 املو . ليفطنب ركب ىنأ ةمالعلا هقيدصو هراجب هتالصتقثوت كلانهو . ةيليبشإ ءاضق

 مهدنع ىهو ( ةبتكملا ) ةنازحلا ىلع رظنلل هنيع « ةفالحلا فسوي بوقعي وبأ ىلوت
 تافنصم ةدع سابعلا وبأ بتكو . ءالعلا رباكأ الإ اهالوتيال « ةليلحلا ططخملا نم

 نم سلدنألا ةريزج لخد نميف راكفألا راونأ » باتكو « بابشلا حرش » اهم
 : هلوق كلذ نف . دهزلاو تايملإلا ف همظعم ديج رعش هلو . « راربألاو داهزلا

 رقت تعنم امهم ىرولل امو .ةقيقح مظعلا كلملا كل ىفإ

 رقح هادج قولخم ردقامو ىنّرسف ىناكم ايندلا ونب قاحجت

 ريقف كيلإ ىفإ اوقدص مين  ةلالج ىدنع مهو ريقف اولاقو
 < (م54١1)ه هه8 ةنس ىلوألا ىداح ىف شكارم سابعلا وبأ قوتو

 : اهعلطم شكارع هدلو ىلإ امم ثعب ةديصقب ليفط نبا ةمالعلا هقيدص هاثرو

 رودبلاو بكاوكلا تملظأو اررومدلا ترنغت ام رمأل

 ©7روغيال هيف مجنلا نأك ىح ليالا نويعلا ىلع لاطو

 ةيطع نب نمحرلا دبع نب بلاغ نب قحلا دبع دمحم وبأ ظفاحلا هيقفلا مهنمو
 2 ًارحبتم ًامقف ناكو ةنسلاو نآرقلا مولع ىف عرب « ةطانرغ لهأ نم « ىنراحملا
 « ةيرملأو ةطانرغب ءاضقلا ىلوتو « ةديدع نونف ىف ًامدقتم « ةفرعملا عساو ًابيدأو

 رهتشاو « ريسفتلا بتك نم همدقت ام لك هيف صخلم آمخض ًاباتك ريسفتلا ف فلأو
 هتافلؤم نم انيلإ ىتناو « « باسنألا » ىف ًاباتك فلأو « سلدنألاو برغملاب

 . لايروكسإلا ةبتكع ظوفحم وهو « هخويش مجعم

 قوف ناكو .©) (م11410/) ه ه47 ةئس ةقرولب فوتو «ه414 ةنس دلو
 : نيطبارملا حدم ىف هلوق نمو « رعشلا ظني ًابيدأ كلذ

 متاك قوتف نم ودبت رهازأ مههوجو تلخ طيرلاب اومثل اذإ
 22 قارألا دولج نمىعافألا نويع اورهظأ ةيرباتلاب اومثل نإو

 « ١84-١98 ص ١ ج سابعلا ىنأل ةيفاض ةمحرت ةطاحإلا ف ببطخلا نبا انل دروأ )١(

 ه غ0 ةنس ةيراأب ناك سايعلا نأ دلوم نإ كلملا دبع نبا لوقيو . ةلككتلاو ليذلا ىف كلملا دبع نبا اذكو
 7٠١ 1 مقر رابألا نبال ةلكتلا عجارو .نيخيراتلا ف بيطخلا نبا همم فلتخي كلذبو« هه +9 ةنسهتافوو

 . 11١8 مقر ةمحجرت ( ةيسلدنألا ةبتكملا ) ىبضلل سمتلملا ةيغب عجار )20
 برطملاو « 2, 8هزهسووز 1طن: ةل0 109 كلذكو « محو مقد ةمح رثلا ةلصلا عجار 2(

 . 41 ص ةيحد نبال برغملا لهأ راعشأ نم
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 و . ىبلدنألا رعشلا ىف ةردانلا رومألا نم نيطبارملل حيدملا اذهو
 ا يك هي أ دع نكلو . ةصاخ ةلصل مهنم ًاربمأ حدتم ًارعاش

 . ةماع ةفصب ن.طبارملا

 . ءارزولا ءاهقفلا نم ناكو « ىرفاعملا هللا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع مهنمو

 « اغيلب اياك « مظنلل ًاتسحم « بدألا ىف ًاعراب « ثيدحلاو هقفلا نم ًانكمتم ناك
 ( ةيناطاسلا كالمألا ) ةيليبشإو ةطانرغ صلختسم فسوي نب ىلع ربمألا مايأ ىلو
 اهلهأ ىلع فرشيل ةشوطرط ىلإ رمألا هيدن مث « ةيافكو مزح امتادإ ىلع ماقف

 ى فوتو « لذبلا ريثك ًاداوج ناكو « ءادأ ريخ هتمهم ىدأف ءاهنابم ديدجتو
 7, ©09(م11754)ه 14 ةنس

 ةيسرع دلو « ىسرملاب فورعملا ىزفتلا هللا دبع دمحم نب هللا دبع مهنمو

 « ةدم اهعماجم ةباطخلا ىلوتو « ةتبس ىلإ لقتنا مث ا سردو ء ه 4ها“ ةنس

 بتكو «ةلصلا بحاص مهنمو « هنع سانلا ذخأو « ثيدحلا ملع ف ًاقوفتم ناكو
 ©0(م 1147 ) ه هال ةنس ةبطرقب فوتو « تافلؤم ةدع

 ىنقثلا هللا ةدايز نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ قرشلا ةاضق ىضاق مهنمو

 « ىروشلا ةطخ ىلوو « بدألاو تثيلخإو هقفلا سرد . لالحلا نباب فورعملا
 تلعو « ةعاملا ءاضق اهم ىلوت ثيح ةيسرم ىلإ لقت مث « ةلويروأ ءاضق ىلو مث

 ةيوضرلا ردك« فرضفلا ؟نس يباب يسع ١

 ةبرقمىلع ةدنأ ةدلبب هلقتعاو « هلاومأ ىنصتساو هيلع ضبقف « ريمألا ىلإ هب هب ىثوو
 , ؟29(م 1199 زه هه ةنس ف هلتقم ناكو « لتقف هب رمأ مث « ةيسنلب نم

 نباب فرعيو ء ىراصنألا مهاربإ نب دمحم نب كلما دبع نب دحأ مهنمو
 ىلع بهذملا ىرهاظ ًامقف « ًانقتم ًاظفاح ناك « ةيليبشإ لهأ نم « ناورم ىنأ
 « تما بختتملا » هئاونع ثيدحلا ىف فلؤم هلو ٠ ىبطرقلا مزح نبا ةقيرط
 لالخ ةلبلب اليتق قوت . عرشلا لزاون نم تادنسملا تاهمأ ى قرتفا ام هيف عمح
 , ©1185 ) ه 044 ةنس نابعش ىف كلذو « مهلعنيدحولا بلغتو اهلهأ ةروث

 )١( «ه5 ةحول (لايروكسإلا طوطخم) ةطاحإلا .
 م, 8هزوسعو: 1طللز !لو 164 ىف كلذكو « "4 مد ةلصلا ىف هتمحرت (؟)

 . 31074 مقر ١ جر رابألا نبال ةلكتلا ىف هتعجرت 2م
 ءلكك مدا ا نبال ةلككتلا ىف هجرت ( 4 )
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 «ثيدحلاو هقفلا ىف غبن دقو « ىجورطبلا نمحرلا دبع نب دمحأ رفعج وبأو

 مه 01417 ةنس ةبطرقب قوتو « هرصع ظافح ربشأ نم ناكو « رسلا ةباتكو

11517 0 

  غابدلا نباب فرعيو « ىثيللا هيف نب فسوي نب زيزعلا دبع نب فسويو
 نم ناكو « ىدصلا ىلع ىنأ ىلع سردو « ةيسرم نكسو « ةدنأ لهأ نم هلصأ

 باتك ٠ اهنم تافنصم ةدع بتكو « ةياورلاو ثيدحلا ىف غينو . هذيمالت هبنأ
 وتو . اهريغو « ظافحلا ىف هتلاسرو « « ءاهقفلا ةمئأ تاقبط»و « نيثدحما تاقبط

 ' . ؟9(ماله1)ه ه5 ةنس

 نم سلدنألا قرش نم هلصأ « ىدسألا ىصاعلا دمحأ نب نايفس رح وبأو

 ناكو « ةياؤرلاو بدألاو ثيدحلا ىف عرب « ةيسنلب لامعأ نم رطيبرم ةئيده

 هنع ثدحو هنم عمس « ءابدألا رابكو « ءالعلا ةلج نم لاوكشب نبا هفصي ايسح

 م84 "نس ةبطرقي ىفوتو . لاوكشب نبا خويش نم ناكو . هرصع لهأ نم رثك

 . ؟9(مللكال)
 شن « لصألا ىروقش وهو 2 ىدزألا دمحم نب زيزعلا دبع نب دمحأ مهنمو

 ةبطاش ءاضق ىلو . ىوتفلاب ًاريصب « ًاظفاح « ًانكمتم آبقف ناكو . ةيسرع سردو

 0 ةلويروأ ءاضق هبناج ىلإ ىلو مث 2 شيئد رم نب دعس نب دمحم ربمألا مايأ ةدم

روهش لقتعاو « هعم بكت « لالحلا نب سابعلا وبأ ةعامللا ىضاق بكن املو
 « ا

 وت نأ ىلإ « ا ىروشلا بصنمو « ةلويروأ ءاضق ىلإ ديعأو : هحارس قاطأ مث

 . 0م 59١١ه ه54 ةنس ىف

 «سانلا زع نب نسحلا وبأ « جرفلا نب دعسألا ثيللا ىنأ نب حلاص نب ىلعو

 « لح اًهيأ سردي سادنألادالب ىف لوجنو « ةقرويم أشنو « ةشوطرط نم هلصأ

كب وبأ هتذتاسأ نم ناكو « هرصغ باطقأ نع ملعل ىلتيو
 2 ىبرعلا نب ر

 « ثيدحلاو لوصألاو هقفلا ف عربو ءدشر نب ديلولاوبأو ءدرو نب مساقلاوبأو

 هترامإ مايأ « ةيناغ نب ايركز ىلأ ريمألا مدخ « ًارعاش ًابيدأ تقولا سفن ىف ناكو

 ندي 8ملوسعو : اطتةزالو 168 ىف كلذكو ء رابو مد ةلصلا ىف ةمح رت 2

 م. 8هاومعو : ةطافزالو 116 ىف كلذكو ١و٠ مقر ةلصلا ىف ةحرت (؟)

 5. ظلموسعو : ةطتفزالو 147 ىف كلذكو ء هرجع مقد ةلصلا ىف ةحرت (+)

 « 44 ةحول لوألا رفسلا « روصملا طايرلا ةنازخ طوطخم - كلملا دبع نبال ةلئكتلا 2غ(

 - 184 مقر رابألا نبال ةلمكتلاو
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 « ه 048 ةئس ىف ةطانرغب ىوت نأ ىلإ همزالو « ةبطرق ىلإ هبص مث « ةيسنلبل
 ع «ةلزعلا » باتك هتافلثوم نمو « ةينادب رقتساو « سلدنألا قرش ىلإ لقتناف

 دمحم رمأب ةيئادب لتقو ؛ ه 008 ةنس ةشوطرطب دلو . « ةيحتلا ىناعم حرشو
 ,©0(م 111700 ) ه 555 ةنس ناضمر ىف دعس نبا

 ةيليبشإ نكسو « روروم لهأ نم « ىشرقلا دمحم نب فلخ نب هللا دبعو
 اديب يضلل دينا وتو ب برلاا
 ى ًارهام « ىكلاملا بهذملا عورفل ًانقتم ًاظفاح اقف ناكو « دشر نب ديلولا وبأو
 ىف دلو « ا روروم هدلب ءاضق ىلوت « ىوتفلاب ًاريصب 2 ماكحألا طابنتسا
 , 20مل ) ه هال ةنس وتو « ه 497 ةنس

 نسحلا ايأ ىنكي « بلش لهأ نم « ىناسغلا دعاص نب فلخ نب دمحم مهنمو

 ديلولا ىلأ لثم هرصع باطقأ ىلع سرد « ةلبل نم هلصأ نأل ىبللاب فرعيو
 « هقفلا ىف عربو « جاحلا نب هللا دبع ىلأو « باتع نب دمحم ىنأو « دشر نبا
 « سلدنألا ىلإ داع مث ؛ همالعأ نم ةفئاط ىلع كلانه سردو قرشا ىلإ لحرو

 ىف وتو « بلش ءاضق ىلو مث « طورشلا دقعو ثيدحلاو هقفلا سيردتب ىعف
 ,©(م 1181 ) ه م41 ةنس

 فلخ.نب دمحأ نب ىلع نب دمحأ « رصعلا كلذ ىف تاءارقلا ةمأ رهشأ نم ناكو
 اييدأ كلذ بناج ىلإ ناكو « نايج نم هلصأو « شذابلا نباي فورعملا ىراصنألا
 لجأ نم وهو( عانقإلا باتك» هتافلّرم نمو « ديناسألاب ًاريصب « وحنلل ًنقتم
 تناكو « ًاضيأ تاءارقلا ىف وهو « ةلوادتملا قرطلا ١ باتكو « تاءارقلا بتك
 , ©( 1148) ه ه٠4 ةنس ىف هتافو

 « لجألا ىضاقلا « ظافحلاو ءاهقفلا رباكأ نم ركذن نأ ًاريخأ عيطتسنو
 رثكأ ناك نإ وهو « ىببسلا ىبصحيلا ىموم نب ضايبع ظفاحلا هيقفلا ةمالعلاو
 ةيسلدنألا ةيلقعلا ةايحلا ىف كراشو « سلدنألاب سرد هنأ الإ « برغملا ىلإ ةبسن
 . ةيوق ةكراشم

 خايشأ نع ًاثدح ملعلا ىلثو ء ه 405 ةنس نابعش فصتنم ىف ةتبس رغثب دلو

 . 148 ةحول عبارلا رفسلا - ىفاطي ربلا فحتملا طوطخم - كلملا دبع نبال ةلكشلا ٠ )١(
 . (ىريزغلا ١587 ) لايروكسإلا طوطخم - .كلملا دبع نبال ةلككتلا (؟ )
 . 51/1 مقر رابألا نبال ةلكتلا ىف هتمجرت )2

 مس ومو نصل جر( 1965) ةطاحإلا ىف هجرت (؛)
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 « ةبطرقب الوأ سردو ء ه 009 ةنس لئاوأ ىف سلدنألا ىلإ رحبلا ريع مث « هدلب

 ىلإ كلذ دعب دصقو . مهريغو جاحلا نباو نيدمحنباو باتع نبا نع ابف ذخأو

 دعب ةتبس ىلإ داع مث . يح همزالو ىفدصلا ىلع نأ اهظفاح ىلع اهم عمسو « ةيسرم

 .ىروشلا مث ةرظانماو سردلل سلجو « فصنو ماع وحن سلدنألاب ىضق نأ

 كالسف « هرمع نم نيثالثلا ف ًاباش لازي ام ناكو « ءاضقلا ىلو ء ه ه١ه ةنس ىو

 ريزغب رمشاو « دودحلاو ماكحألا قيبطت ىف امزح ىدبأو « ةروكشم ةقيرط هيف

 « هدا" ١ةنسى ةطانرغ ءاضق ىلو مث . هاتف ةقدو «هتقيرط قدصو ؛هظفحو هملع

 نع ناطلسلا لهأ داصو « تارثؤملاو تاعافشلا نع ضرعأو « مايق ريخ هب ماقف

 « ىلع نب نيفشات ريمألا ءاتساف « لاعألا نع مهديرشت ىف ببستو « لطابلا

 هنع فرصف . ةطانرغ ءاضق نع هفرص ىف ىعسو « اعرذ هب قاضو « هكلسمل

 ىلع فكاع وهو ةدم اهم ثبلو « ةتيس ىلإ داعو ءه ه9 ةنس ناضمر ىف

 رمأ رهظ املو . ه4 ةنس ىف ةيناثلا ةرملل ةتبس ءاضق ىلو مث . ايتفلاو سيردتلا

 « هيلع ناكام ىلع نمرملا دبع هرقأف « مهعاط ىف لوخدلاب رداب « نيدحوملا

 هيقلو هيلإ لحر مث « ريدقتلاو هيونتلاب هيدل ىظحو « ةتبس نوئش هيلإ فرصو

 ةفيلحلا لزجأف « (ه 064٠ ةنس) شكارم راصحل رسلل بهأتي وهو « الس ىف

 + نيدحوملا ةعاط اهلهأ علخو ةتبسب بارطضالا عقو انهو « ةتبس ىلإ داعو هتلص

 ٠ ضايع ىضاقلا ىلإ كلذ ف ضيرحتلا بسنو « ىدحوملا اهلماع اولتقو

 مدق الف « نيدحوملا ىلع بلقناو « ةيناغ نب ىحيب لصتا دق ىضاقلا ناكو

 راذتعالا ىف ىعسف ىضاقلا داع « اهراصح ىف اوددشو « ةتبس ىلإ نودحوملا

قلا راسو « ةتبس لهأ نعو « هنع اوحفصق « مهفطع راردتساو « مهلإ
 ىضا

 ىقعف « هحفص سمتليو ةفيلخلا فطعتسيل (هد48 ةنس) شكارم ىلإ كلذ دعب

 كلذ دعب ضايع ضرم مث « هسلجعب هنيعو « هتدافو مركأو « نمؤوملا دبع هنع

 ؛ (م59١1) ه 45 ةنس ةرخآلا ىدامح نه ةعساتلا ةليللا ف « شكارمب قوتو

 . هعضوم ىف هانلصف نأ قبس اهسح هلك كلذو

 غ ثيدحلا ىف هرصع ةمثأ مظعأ نمو « ظافحلا رباكأ نم ضايع ىضاقلا ناكو

 :ًاظفاح « مالكلاو لوصألا ملع ىف اعراب « هفلتخمو هلكشمو هبيرغ مهف قو

امز لهأ عربأ « ماكحألاو طورشلا نم ًانكمتم «ةنودملاو رصتخملل
 + ايتفلا ىف هن

 ف فرصتلا نسح « ًاديجم ًارعاشو « ًاريبك ًابيدأ « ةغللاو وحنلل انقتم
 * مظنلا



 تاوورظد

 اهمايأو برعلا ريس اهسالو « رابخألاو ريسلاب ًاملاع « اهوفم ًابيطخو « ًاغيلب ًابتاك
 ناكو « ىرخأ ةريثك مولع ىف ًاكراشم « ةيفوصلاو ندحلاصلا رابخأو « امورحو
 « اقرشم ًاماسب « ةبعادملا ولح « ناسللا حيصف ٠ ةرضاحملا عتمم « سلحملا نسح
 2 ملعلا لهأل ًابع « هتناكمو هسفنب ًازتعم « قلملاو ءارطإلا تقمب « عضاوتلا مج
 « ةقدصلا ريثك « هنامز لهأ مركأ نم « ًاحمت « ًاداوج « هبلط ىلع مل انواعم
 , ©0ةاساوملاو

 ءافشلا » باتك اهنم ةليلحلا تافلؤملا نم لفاح تبث ضايع ىضاقللو
 رسفت ىف « «راونألا قراشم » و . هبتك رهشأ وهو « ىطصملا قوقح فيرعتب
 كلاسملا بير قتو كرادملا بيترت » باتكو . « تابينتلا ١ باتكو . ثيدحلا بيرغ
 « ةتبس رابخأ ىف ةتسلا نويعلا » باتكو «لاكأإلا» باتكو « ةيكلاملا ةفرعمل
 ضايع ىضاقلا ريتعيو . خيراتلاو باسنألاو ةغللاو نيدلا بتك نم « اهريغو
 سلدنألا خرؤمو برغملا ظفاح هصخ دقو « هرصع ىف اهئالعو برغملا ظافح ظعأ
 ىضاقلا رابخأ ىف ضايرلا راهزأ » مخضلا هباتكب ىرقملا نيدلا باهش ريبكلا
 00 ضايع

 « ىطبارملا رصعلا ىف اورهظ نيذلا « نيثدحلاو ءاهقفلا نم ةرهمح كانهو
 : ىلي ايف مهضعب ركذن ء ىدحوملا رصعلا ىلا هوزواجتو

 فرعيو ةيطاش لهأ نم ىزفتلا فلخ نب ناولس نب دمحم « ءالؤه نم ناك
 دقعب ًاريبخ « ىوتفلاب ًارصب « لئاسلل ًاظفاح « آنكمتم اقف ناك « ةكرب نباب
 ةطخ ىلو « دشر نبا تامدقمل ًارهظتسم « ثيداحألا نوتمل اظفاح ؛ طورشلا
 ىلوألا ىداح ىف ىقوتو « هدهزو « هعروو هتيافكب رهشاو « ةبطاشب 22ىروشلا
 69 م هه“ ةنس

 ناكو « ةجاب لهأ نم ةالصلا بحاص نب ليعامسا نب فسوي نب دمجأو

 )١( مقرب « طابرلا ةنازخي ظوفحلا ةيناتكلا ةبتكملا طوطخمب ضايع ىماقلل ةمجرت نم 558 <

 ةحول ) « ضايعب فيرعتلا ىف باتك» هناونعو 0 - ١4 ( .
 دئالقو « 454 ص ١ جنايعألا تايفوو « هاله مقد ؛ ةلصلا ف ضايع ىضاقلا ةمحرت (؟)

 « ركذلا فلاسلا لايروكسإلا طوطخم - ةطاحإلا ىف بيطللا نباو ء37834- نم نايقعلا
 . مو. ةحول

 , ىدحوملا مكحلا ظن ىلع مالكلا دنع دعب اميف ىروشلا ةطخ نع ثدحتن فوس (؟)
 : 4*١ مقر ( ةرهاقلا ) ةلكتلا ىف هتمجرت (4)
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 ىراصنلا مهد اميح « ًاديبش ىوت دقو « هب ةيانعلا لهأو « ثيدحلا ةاور نم

 ,©05 هال ةنس ةجحلا ىذ نم 77 تبسلا ةايل ىف ةجاب ةنيدم

 فورعملا ىسيقلا ىبح نب مهاربإ نب دوعسم نب دمحأ رفعج وبأو

 « اهب سردو « ةبطاشب دلوو « ىلعألا رغثلاب ةطسقرس نم هلصأ « ردنبكشا نباب

 « لاجرلا ءاممأب الع هرصع ظافح رثكأ نم ناكو « ةياورلاو ثيدحلا ىف غبنو
 ىروشلا ةطخ ىلوت « ضايع ىضاقلاب كلذ ىف هبش ىتح « مايفوو مهدلاومو

 « ًادهاز ًاضبقنم ًاعزو ناكو « هرصع ءالع ضعب هنع ذخأو ثدحو « ةبطاشي

 . ©9ه هوم ةنس ناضمر ىف جحلا ىلإ هقيرط ىف وهو ةيدهملاب فوتو

بو « ةيسرم لهأ نم « ةيفاعلا ىلأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحو
 لطسقلاب ف رع

 « هسيردتب ماقو . ىكلاملا هقفلا ف عربو « هقفلا سرد « ةنولطسق نم هلصأ نأل

 رهش ى قوتو ةهازئلاو ةلادعلاو « ظفحلاب ًافوصو» ناكو « هدلبب ىروشلا ىلوتو

 0و ههم ةنس ةجحلا ىذ

بعش نب نوعنص نب دوعسم نب دمحأ نب هللا دبع نب لمحو
 لهأ نموهو « نا

 ىهو « برغلا لامعأ نم فيسلا ةرطنق ىلإ ةبسن « ىرطنقلاب فرعيو « بلش

 لثم .رصعلا باطقأ نم ةعامح ىلع ةيرملأو ةبطرقو ةيليبشإب سرد . هفلس راد
 ثيدحلا ف عربو « مهريغو « لاصحلا ىلأ نباو «؛ثيفهنبأو « ىبرعلا نب ركب أ

 بتكو « ىروشلا ةطخ ىلوتو « هقفلا ف كلذك عربو « طبضلاو ظفحلاب ربتشاو

 شك ارع قوتو « اهلك رابألا نبا اهلقن « لاوكشب نبال « ةلصلا » باتكل اليذ

 ١ , © ه51 ةنس ةجحلا ىذ ربهش ىف

 . ةيسرم. لهأ نم ىبيجتلا سيردإ نب ىسيع نب نحرلا دبع نب دمحأو

 « هقفلا ف زربو « رصعلا خويش نم هريغو ىدصلا ىلع ىأ ىلعو هيبأ ىلع سرد

 ءاضقلا ماكحأو ىروشلا ةطخ دلقتو « بدألا ىف ةكراشم عم « نآرقلا مولعو

 وتو « ةهازنلاو ةيافكلاب فرعو « ةبطاش ءاضق ىلو مث « ةليوط ةدم ةيسرع
 , "05 ه8“ ةنس ىحضألا ديع ىناث ةيسرع

 )١( مقر ةلكعلا ىف هتحرت 115 .
 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؟) 1109 .

 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (م) 118 .

 11الا/ متر ةلكتلا ىف هتحرت (؛) ٠
 مقر ةلععلا ىف هتجرت (ه) 184 .
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 لبذه نب دمحم نب دمحأ «٠ بدألاو هقفلا نيب اوعمح نيذلا ءاهقفلا نمو
 ةطخ ىلوتو « هقفلا ىف عربو « ةبطرقبو ابب سرد . ةيسنلب لهأ نم ىراصنألا
 ناكو . ةغابو هجتسإ لثم ةبطرق ةيالو ندم ضعب ءاضق ىلوت مث « ةيسنلبب ىروشلا
 رخاوأ ىف ىلوو « منال انسحم « ةباتكلا ىف اعراب « بدألاب ًافوغش كلذ قوف
 9 ىنو « دهطضا مث « دعس نب دمحم ةرامإ ىف ةيسنلبب ثيراوملا ةطخ هتايح
 , 200م هوم ةنس ىف فوت كلانهو ءرقّش ةريزج

 . ديس نباب فرعيو ؛ ةقلام لهأ نم ىوارحلا ديس نب نسح نب دمحأ مهنمو
 ىو « ةغللا ىف ًاعراب ناكو « هرصع باطقأ ىلع بدألاو ةغللاو ثيدحلا سرد
 نم « ةلكتلا بحاص انل دروأ دقو « دبحلا رعشلا ضرق نم ظح هلو « وحتلا
 + .نئتبيلا نيذه هرعش

 ىضقأ الو ىلع ىضقت ىوملا مكب 20ةعول ةبابصلل ىعولض نيبو
 ضعب ىلع نيعي ًاضعب ىأر نم ايف ١ ىتج امبلقلا ىلع اهنم ىرظان ىج

 ,0و ه٠ ةنس وحن ىف ديس نبا وتو

 عباط تنذقا « ةصاخ ةينيد ةكرح « ىطبارملا رصعلا ىف سلدنألاب ترهظو
 هللا ءاطع نب ىبسوم نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ وصلا ةمالعلا ةسردملا هذه مامإ ناكو . سلدنألا ىبرغى نيديرملا ةفئاط مايق نع ترفسأ ىلا ىهو « فوصتلا
 . ه4 ةنس دلو امو « ةيرملأ لهأ نم وهو . فيرعلا نباب فورعملا ىجاهصلا
 قرط ىلإ لامو « عرولاو دهزلا هيلع بلغو « ريسلاو نآرقلا مولع سردو
 «(سلاخملا باتك» اهم فيناصت ةدعفلأو . ملحن باطقأ نم ادغ ىتح « ةيفوصلا
 ىضاقلا نيبو هنيب تناكو « مزح نبا فوسليفلا ىلع اهف لمحم ةلاسر بتكو
 ةتاباتكب راثأ دق هنأ رهاظلاو . ةيهقف تالداجمو تالسارم « ىتبسلا ضايع
 ىلإ هاعدتساف « فسوي نب ىلع ىلإ هي اوعسف « نيطبارملا ءاهقفلا طخس همئاعتو
 +(م1141) هدا ةنس رفص ىف كلذو « ىفوت ىتح لاقتعا ةلاح اه ىبو شكارع
 , ؟9هقح ىف هنم ناكام ىلع نيملسملا ريمأ مدنو « هتزانجم سانلا لفتحاو

 )١( مقر ةلكتلا ىفهتحرت 106 .

 . 188 متر ةلكتلا ىف هتحرت (؟)

 نبال ةلصلا ىف كلذكو . ( +0 ص ١ ج) نايعألا تايفو ىف فيرعلا نبا ةمجرت عجاد (؟)
 1 . 1075 مقر ةعرت لاوكشي



 تهكم

 * هلوق كلذ نمو ديحلا ىحورلا رعشلا ظني فيرعلا نبا ناكو

 ىسفن نمو ىمهو نمسفتلا ىلإ ىندأ 2 مهنإف ىوهأ نم قوشلا نع اولس
 ىسنأ اومه' ذإ قطنو ىعمشو ىظحل مه نوصأ ىبلق اونكس ذم تلزام

 سبقلا نم ىكذأ ىلع اورق فيكف 2 مهحرحجي .مهولاو اولزن اشحلا ىفو

 سجبنم هيف ءامب داحل آرخع  اوئطو ولو ىدنأ اف « داؤفلا اوتاح

 ىسنف مهناخ نميف هللا كرابال  مهحي ىرشح ىلإ ضين ال

 - سلدنألا ىرغ ىف ةروثلا معز "ىسق نب دحأ نأ مدقت اهف انركذ دقو

 ىلا ىهو « هتقيرطو هعلاعت ةيرملأب هيلع ذخأ هنأو « فيرعلا نبا ذيمالت نم ناك

 ٠ برغلا ف مهتروثل ًاراعش هباعصأو ىبسق نبا اهذختاو « « نيديرملا » ةقيرطب تفرع

 ىذلا هاجتالا اذه ىلإ ؛ ةوعدلا روطت نع لوئسملا وه « ىسق نبا نأ رهاظلاو

 نبا نأو «٠ صاخلا ىروثلا عباطلا اذه اهلع غبسأ ىذلاو « برغلا ىف هتذختا

 دجوت ال هنإف لاح ىأ ىلعو . ىحورلا رصنعلا ىوس اهغوص ىف هل نكي مل فيرعلا

 لكو « ةيقيقحلا اهتدابم نع حصفت : ةيفاك تامولعم « نيديرملا ١ ةوعد نع انيدل

 ,©0«ريبكتلاو ليلمتلا : اهراعش ةوعد تناك اهنأ كلذ ىف رابألا نيا انيلإ همدقي ام

 « نيديرملا ةروث و نع قيدحوملا خرؤم « ةالصلا بحاص نب كلملا دبع بتكدقو
 اذه نكلو « « ةمامإلاب نملا » ىمسملا هخئرات نم ةريثك عضاوم ىف هيلإ ريشي اياتك

 ىلإ بناج ناكىسق نبا نأ وه « انه هيلإ ريشن نأ دون امو . انيلإ لصي ملباتكلا

 ءارعش نم ًارعاشو ًابيدأ ناكو « مالكلاو نيدلا ءالع نم « ةيروثلا هتهاعز بناج

 . همظن نم ًائيش مدقت ايف اندروأ دقو . رصعلا

 رمح نب دمحم « نيديرملا ةوعد ءاوا لمح ىف ىبق نبا ءالمز نم ناكو

 « اعراب ًايدأو « ًانكمتم آيقف ناكو . مدقت امف هرابخأ انعبتت ىذلا رذنملا نبا

 . همظن نم ًائيش مدقت اف كلذك اندروأ دقو « ًاردتقم ًارعاشو

 ريزو « ىبلشلا لخنملا نب ركب وبأ « مهئارعشو نيديرملا ءابدأ نم ناكو

 ف ةروألا رايبمما دعب مغنا دقو « الزج ًارعاش ناكو . هبتاكو مدقتملا رذنملا نبا

 هدوجو لالخ نمؤملا دبع ةفيلخللا حدم نم ناكو « ةيدحوملا ةوعدلا ىلإ . برغلا

 ًابطاخم هلوق كلذ نمو « همظن نم ةفئاط رابألا نبا انل دروأ دقو . قراط لبج ىف

 : رذثنملا نبا

 )١( ص ءاريسلا ةلخلا ى رابألا نبا 1595 .
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 رورح موديال ادورب نإف اهلظ درب نعو ايندلازع فاجن
 ريرسو رينم ًاموي شحوأو 2 تصلقت ايندل فسأت ال كتيدف
 ريسئز نذ عمسي ملف ”دوسأ تللثذو ىكاذملا درج تيرع نإو
 ربطت كيلع رعذ نم حناوج اهنأك وفهمت تايارلا تردوغو
 روسن جاييملا موي تفرفر اذإ  ابنأك كيلع رعذت ملو تناكو
 روزت ءافولا مأ اهكاو .ةيجس ءافولاو ءافو تبلط
 20 ريسع تدرأ امىرمعل بالط العلا ىف كسفن لثم ىغبت غبت فلتيأر

 نايفس نب دمحم نب دمحأ « سلدنألا قرش ىف ةفوصتملا ءالع نم رهظو
 مظنو بدألا سردو « ةيسنلب لامعأ نم رقش ةريزج نم هلصأ « ىوزخما
 قفني « ًايرث ناكو . دباعلاب فرعي ناكو « دهزلاو فوصتلا ىلإ لام مث م « رعشلا
 « قرشلا ريمأ نم ةشحو هتكردأو . ةليلج الاومأ نيذوعملاو ءارقفلا ىلع
 « ةريزملاب عنتماو « نيدحوملل اعدو « هتعاط علخف « شيندرم نب دعس نب دمحم

 هلهأ نع سفني ملو « ًانيح هترصاحم ىلإ كلذ ىدأف ه 515 ةنس رخاوأ ىف كلذو
 . ه 0517 ةنس بجر ىف « ماع وحنب كلذ دعب دعس نبا ةافو الإ

 + ةديصق نم هلوق كلذ نمو . دهزلا لع رصققي رش نايفس نبالو
 مقسلا هجولو ىضقي كشال ةتع ىلإف ءاطع لك

 ملقلا ىرجمو شرعلا قلاخاي 0ةلع الب كبف للا الإ

 ؟9هاظلا ىتلجب كننم ىس الول اجدلا بوثسبال ىرولا لك
 دعم نب دمحأ سابعلا وبأ ًاضيأ قرشلاب ةفوصتملاو نيثدحملا باطقأ نمو

 نم مهلصأ « ىشيلقألا نباب فرعيو « دهزلا ىبيجتلا ليكو نب ىسيع نبا
 «ةيليبشإو «ةيسنابب سردو . أشنو سابعلاوبأ دلو اهيو «ةيناد ىلإ اوحزنو « شيلقأ

 دمحم وبأ هتذتاسأ نم ناكو « بدألاو ةغللاو ثيدحلا ىف عربو « ةيرلأو

 هباطقأ نم مهربغو « درو نب مساقلاوب وبأو © فرعلا نب ركب وبأو « ىمويلطبلا
 ثدحو . ةكع رواجو جحف : ه 081 ةنس ىف قرشملا ىلإ لحرو . رصعلا

 )١1( ص ءاريسلا ةللا عجار  7٠5هالو .

 <« كلملا دبع نبال ةلكتلاو ليذلا فو « ٠٠١ مقر ١ ج رابألا نبال ةلكتلا ىف هتحرت (+)
 . ركذلا فلاسلا طوطغا
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 اهنم فيناصت ةدع هلو « ًارعاش ًابيدأ « ادهاز ًافوصتم ناكو « قرشملاو سلدنألاب

 ررغلا ١ باتكو « ج مجعلاو برعلا ديس مالك نم مجنلا » باتكو « بكاوكلا ١ باتك

 :هلوق دهزلا ىف ىف همظن نمو اه ربغو . « ءايلوألا ءايض» باتكو «رشبلا ديس مالك نم

 فقاو كباب دنع اياطخلا ريسأ

 ةرغو الهجو دمع ىصع ًامدق

 ابهنأك تلوت دق اماع نوثالث

 فلاخم بلق قحلا قيرط نع هل
 فئاصخ هللا نم بلق هبني مو
 فطاوخ قورب وأ تضقت مولح

 فلات ةييبشلا هنع تلحر اذإ هنأ ءرملا رذنملا بيشملا ءاجو

 فسآ كبلق نأ ىيي كعمدف ةرسحو ًانزحرمحلا عومدلاب دجف

 رصم ديعص نم صوق ةنيدع قرشملا نم هدوع دنع سابعلا وبأ فوتو
 ,؟9مللدحره هم1 ةنس ى

3 

 . ةبطاش نكسو « ةيسرم لهأ نم « ةداعس نب فسوبي نب دمحم مهنمو

 ىلع وبأ مهنم + هرصع مالعأ نم ةرهمج نع ذخأو « ثيدحلاو ةقفلا ىف عري

 « قرشملا ىلإ لحر مث . ,هريغو ىبرعلا نيركب وبأو « باتعنب دمحم وبأو « ىفدصلا
 مولع ىف هتعارب قوف ناكو « ةيسرم ىلإ داعو « ةكمو ةيردنكسإلاب عمسو
 ىلو . هل ارثؤم فوصتلاب افوغش « ةغللاب اريصب «ثيدحلاو « ريسفتلاو نآرقلا

 « انقتم اظفاح ناكو « هتهازنو هتردقمب فرعو 3 ةبطاش مث 2 ”ةيسرعب ءاضقلا

 .: 0م ه5 ةنس رخآآ ىف ءاضقلا نع افورصم ىوتو ؛ ةقث

 ديسلانب دمحم نب هللا دبع دمحم وأ « ةغللا ةمأ نم « ىطبارملا رصعلا ىف غينو

 كلذ ىلع لدي امك « سلدنألا فرغ نم « سويلطب نم هلصأو . يق

 هبدأ نع الضف ناكو « امم سردو « ةيسنلب نكسو « ه 444 ةئس اهم دلو .

 « جف لك نم سانلا هيلإ عمتجم « ةغللا مولعو وحنلا ىف هرصع مامأ « 1
 ةدع هلو . ًاطباض ةقث ةجح ناكو « هملع ريزغ نم اوسبتقيلو « هيلع اوأر قيل
 ءالعلا ىنأل 229, دنزلا طقس » باتكل هحرش صخألاب اهنم رهتشا « ةميق تافلؤم

 بحاص ءالعلا ىأ حرش نم دوجأ هنأب ناكلخ نبا هفصي حرش وهو  ىرعملا

 )١( ج رابألا نبال ةلكتلا ىف هتححرت ١ مقر 1517 .

 . 179٠0 مقر مقر ةلمكتلا ىف هتحرت (؟)
 ةرازو هتردصأو « ىرعملا العلا أ ثارت ءايحإ ةنحل » ةيانعب ةرهاقلاب حرشلا اذه رشن (+)

 .(948١م ةنس ) ةيرصملا فراعملا
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 بدأ حرش ىف باضتقإلا ١ باتك اهنمو . « طقسلا ءوض » هامس ىذلا ناويدلا
 « «لادلاو ءاطلاو داضلاو داصلاو نيسلا » ةسمخللا فورحلا ىف باتكو « باتكلا
 باتكو : « لمحلا طيلاغأ ىف للحلا ٠ و « لمحلا تايبأ حرش ىف للحلا.» باتكو
 . « اةمألا فالتخأل ةبجوملا بابسألا ىلع هيبنتلا باتك» ًاضيأ هلو . «أطملا حرش »
 : هلوق كلذ نف « نسح مظن هلو « ًاردتقم ًارعاش كلذ قوف ديسلا نبا ناكو

 ممر بارّتلا تحت هلاصوأو هتوم دعب دلاخ ىح ىملعلا وخأ
 ميدع وهو ءايحألا نم ظلي ىرثلا ىلع شام وهو تيم لهجلا وذ

 : دوه نب نيعتسملا ايف حدع ةديصق نم هلو

 ناته عمدلا نم نزم اهعزاني 2 مامغ دهع فيحلاب مهدهع ىس
 ناولس رهدلا رخآ مكنع ىل لهو عسجار دهعلا كلذ له انبابحأأ
 نانح رهدلا مكايقل ىلإ داؤف ىحناوج نيبو ىربع ةلقم ىلو
 ناولأ بطحلا لضعم نم انبتلحو مكدعب دعب انل ايتدلا تركت
 نادعس تبنلا الو ادص اهؤوام الف اهرنغل اهنع دمحلا ماوس انلحو
 نايلس عيفرلا تيبلا هل ءاشو -١افسوي نسحلاب هاباح كلم ىلإ
 ناريث رطاوللا نكلو ثويغ مهفكأ نيذلا مشلا رفنلا نم

 هيلوي ) ه 07١ ةنسبجر فصتتنم ىف ةيسنلب ةنيدع ديسلا نبا قوتو
 ْ لل

 ةبطرقب دلو دقو . ثيغم نب دمحم نب سنوي ًاضيأ نيوغللا مالعأ نم ناكو
 و ةياورلا ىف كلذكو « ةغللا مولع ىف عربو ا سردو ع ه 45ا/ ةنس
 ' « ةلصلا »ىف انئذحم امسح لاوكشب نبا ةذتاسأ نم ناكو « بدألا ىفو « باسنألا
 ة , ©0(م 1189/) ه1 ةنس ةيطرقب فوتو

 هلصأ نآل ىريمدتلاب فرعيو « هللا دبع نب ليلحلا دبع نب دمحأ مهنمو
 ناكو ؛ تاغللاو ةيبرعلا بادآلا ىف عربو « ةيرملاب أشنو « ريمدت ةروك هنم
 تافلكوم ةدع هلو . دامح ىنب لظ ىف اتقو ةياجي نكسو « رعشلا ضرق نم ظح هل
 حرشو « بلعثل حيصفلا باتك ىلع حرشو « ةيبرعلا ىف ةئطوتلا باتك اهنم ةميق

 ةلصلا ىفو « (١١+و +8 ص ١ ج ) نايعألا تايفو ف ىمويلطبلا ةمجرت عجاد )١(
 . 34+ يقر ةحرتلا لاوكشب نبال

 مموف 8دلوسعو : 1 طؤقلز لله 161 ىف كلذكو « ل66 مقد ةلصلا ىف هتمحرت )١(
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 سافب قوتو . اهريغو دئارفلاو دئاوفلا باتكو « ىجاجزلا لمج تايبأل
 , ©0و ههه ةنس

 ةعلق لهأ نم « ىدعسلا ديزي نب هللا دبع نب نسحلا نب هللا دبع مهنمو

 «شذابلا نب نسحلا ىنأو « ىجورطبلا رفعج ىنأ ىلع سرد « دمحم وبأ « بصح

 ًارحبتم « بدألاو ةغللا ىف ًاعراب « تاءارقلا ملع نمو هقفلا نم ًانكمتم ناكو

 رداغ . ىرخأ نونف ةدع ىف ًاكراشم « هيوبيس باتكل ًارهظتسم « وحنلا ىف

 ابل قوتو « اهطوتساف « نايج لامعأ نم ©9قاذبقلا ةدلب ىلإ ىلصألا هنطوم

 ْ , 9(ما1154) ءه مهو ةنس ىف

 دس 17 مج

 : ةنضي .ىطبارلا الهملا هى .تيلفسس اهنإ لوقت ةنأ ,عيطتسناا + مولعلا نعامأو

 رس كف دادتما ىوس عقاولا ىف ةضهلا هذه نكت مل نإو « ةرهاز

 رتتعت ىلا ةعماللا تايصخشلا نم ددع ىطبارملا دهعلا ف رهظو . فئاوطلا

 . مثألاو روصعلا رئاس ىف ملعلا باطقأ نم لب « ىسلدنألا ملعلا باطقأ

 نباب روهشملا ىبيجتلا غئاصلا نب ىبحم نب دمحم ركب وبأ فوسليفلا ملوأ
 كلفلاو ةضايرلا ىفغبنو ء دوه ىنب ةلودرخاوأ ىف أشن «ىطسقرس وهو « ةّجاب

 ردتقملا لظ ف ترهدزا ىزاا « ةيضايرلا ةسردملا كلت لظ ىف « ةفسلفلاو ةعيبطلاو

 نباوهو « قوسملا مهاربإ نب ركب وبأ رمألا ىلو املو .. نمتؤملا هدلوو دوه نبا
 ء ه ه04 ةنس ىف ةطسقرس كح « هرهصو فسوي نب ىلع نيملسملا رمأ

 ناك امم مغرلاب « هتياعرو هتقث هيلع قدغأو « هب صقخاو « ركب ابأ رزوتسا

 هباتك ىف ناقاخ نب حتفلا هرصاعم هيلع لمح دقو . ةيداحلإلا ءارالا نم هيلإ بسني
 « ملاعتلا كلت فرظن » : هقح ىف لاقو « ةديقعلا لالحناو داحلإلاب هامرو « حمطملا

 انو 5 ( مكحلا هللا باتك ضفرو « ملاقألا دودحو كالفألا مارجأ ىف ركفو

 ةجاب نبا اهرداغ « ( م 1118 ) ه ه7 ةنسو نابسإلا ىديأ ىف ةطسق رس تطقس

 م ه8“ ةنس سافب ىوتو « برغملا ىلإ حزن مث « ةبطاش ىلإ مث « ةيليبشإ ىلإ
 بتك دقو . اه.ركفمو سلدنألا ةفسالف مظعأ نم ةجاب نبا ربتعيو . ( م188١ )

 ب146 ركر ةلكفا ىاةخبرتا#03 7
 5 نايج فرغ بونج نم ةيرقم ىلع عقت ىهو ؛ ةثيدحلا هاءعنل اع ةدلب ىه قاذبقلا ( ) ١

 . ( ىريزغلا 15181 مقر ) لايروكسإلا طوطخم ء كلملا دبع نبال ةلئكتلا ( م )
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 نع الضف ةجاب نبا ناكو « ليلقلا ىوس اهنم انلصي مل اباتك نيرشعو ةسمخ وحن

 ءاثر ىف هلوق كلذ نف « ديحلا نيصرلا رعشلانم ةفئاط هلو ؛ ًارعاش ًاييدأ كلذ
 ركب ىنأ رمألا هيماح

 ةنزم ىمسوو مالإو مالس

 ىرتالف ىضقت ركب وبأ قحأ
 هدحلب دوحللا كلت تسنأ نأل

 : هلوقو

 ةضور ىصاقأ ىلع بابقلا اوبرض
 ملوح نبب راس ىللق تكرتو

 افطاعم نوصغلا لعج دفاوال

 هوو ىذلا ىناثلا ثدحلا ىلع

 هروتس دوفولا رهاسج ةرك

 هروصقو هراصقأ تشحوأ دقل

 ارييع حافخ» اهب ..مسنلا
 اريعلا كلت فويس مولكلا ىعاد

 اروفث ناوحقألا غاصو مث
 ©0201 ريعس داعف هل تربس الإ مجلسي نب ايلا حيز هجم م

 « بيبطلا ىجرزحلا ىبحم نب ناورم نب فسوي نب نمحرلا دبع نب ىلع مهمو
 ملع ىف « هقفلا نم هتكمت بناج ىلإ عربو «سردو اء أشنو ؛ ةلطيلط نم هلصأ
 سلدنألا ءابطأ رهشأ نم ذئموي وهو « دفاو نب فرطملا ىنأ ىلع هسرد « بطلا
 ةلطيلط ىلع نويلاتشقلا ىلوتسا املو . جالعلا قرط ىف « تراهم رهشاو . اهئالعو
 « سلدنألا عوبر فلتمم ىف لوجتو « اهرداغ (م ٠١85 ) ه8 ةنس ىف

 ويري نواب يسود د نعي ابو
 . تلصلا ىنأ نب زيرعلا دبع نب ةيمأ ىكلفلاو بيبط بيبطلا ةءالعلا مهنمو

 0 ىنأ اهسالو « هرصع باطقأ ىلع سردو « ه 45٠ ةئس ةيناد رغثب دلو
 هنطو رداغ . كلفلاو بطلاو ةفسلفلاو بدألا ىف عربو ٠ ةيناد ىضاق ىشّقولا
 ةفالخ ىف « ه 489 ةنس ىف رصم ىلإ حزنو « رومألا ام تبرطضا دقو ؛ ةيناد
 ةريبك لامآ سوسو وو رس او ىمطافلا ىعتسملا

 « ةيردنكسإلارغثب لزنو « ًادغرو ًاقزر رفوأو « ارارقتسا رثكأ ةايحع رفظلا ىف
 « هتيشاح صعب ةطساوب لضفألاب لصتاو « ةرهاقنا ىلإ مدق مث البغل هن يزقاكز
 هرعش ىف اهلع ربعي لمأ ةبيخ هتكردأو « لمؤي ناك امم ءىشب زفي ملف

 خيرات ىف ةجاب ن نبا نع انثدحت نأ قبس دقو . 415-415ص ١ ج (15105) ةطاحإلا عجاد 220(
 منعسمةعع ىنيتاللا همساب ىبرغلا ثحبلاؤ ةجاب نبا فرعيو . «فئاوطلال ود » انباتك ىف ةط-قرس ةكلمم

 . عيارلا رفسلا - ىفاطيربلا فحتملا طوطخم - كاملا دبع نبال ةلكتلاو ليذلا ىف هتمحرت (؟)
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 بونلا ىلع ىدعي وأ مم نم ىلسي ادحأ ى ىقلأ نأ تينمت مو

 بذكلا ىف ل آلاك مديعاوم تناك اوقدص اذإ موق ىوس تدجواف

 سوخبم اهف ىنأ هتدهاش اب تنيبت ىتح ثبللا ةدم لطت ملو » : هلوق ىو

 كلذ نم رثكأو . « ةعاضالاو ةناهإلاب صوصخم « ةعانصلا سوكوم « ةعاضبلا

 ىفمأو . ًايفاك ًاحيضوت ةياورلا انل اهحضوت مل بابسأل « هلاقتعاب رمأ لضفألا نأ
 ى ةلاسر اهنم « هتافلؤمم نم ةدع هلقتعم ف بتكو « ماوعأ ةعضب لاقتعالا اذه ىف

 « ةدرفملا ةيودألا باتكو « ةئيملا ملع ى زيجولا باتكو ؛ بالرطصالاب لمعلا

 رهأو « هنع جرفأ ءاه ه08 ةنس فو . قطنملا فوهو « نهذلا ميوقت باتكو

 لزن ثيح « ةيقيرفإ ىلإ اهنمو ةيردنكسإلا ىلإ راسف « رصم نم هيفنب لضفألا
 + هتدافو مركأف « ىجاهنصلا ممت نب ىبحن رهاطلا ىنأ اه ريمأ ىلع فيض ةيدهملاب

 « « ةيرصملا ةلاسرلاب » ةموسوملا ةلاسر رصم نع هل بتكو « هلزنم هيدل تلعو
 «ءرصم ةيفارغج فصيو « « هاناعامو « رصم ضرأ نم هنياعام» فصي ابفو

 « تاوبشلا عابتاب » مهتعنيو ءرصه ناكس ىلع لمحو ءاهراثآو « اهاكسو ءاهلينو
 فعضو « تالاحن اب قيدصتلاو « تاهرتلاب لاغتشالاو « تاذللا ' كامهنالاو
 عاعر» مهمأب مهتعنيو « نيرصاعملا اهئالع ىلع لمحبو « «٠ تامزعلاو رئارملا
 هتوظح ترمتسا « مع نب ىبحب ربمألا قوت املو . 20« ءامهدو ةلهجو « ءانغو

 ءارعش ةقيدح » وأ ةقيدحلا باتك هل بتكو . ىحي نب ىلع هدلو ىدل هتناكمو

 « تلصلا ىل أ نبا ةيمأ ناكو . ىباعثلل « رهدلا ةميتي » باتك طمن ىلع « سلدنألا

 نبا هيلإ راشأ رعش ناويد هلو. الزج ًارعاشو ازاتمم ًابيدأ « ريزغلا هملع قوف

 « هتافو ليبق ااق ىلا تايبألا كلت اهنمو « همظن نم ًافرط انل دروأو « ناكلخ

 : هربق ىلع بتكت نأب ىصوأو
 ريصصأ ءانقبلا راد ىلإ ىنأب  اقدصم ءانفلا راداي كتنكس

 روحي سيل مكحلا ىف لداع ىلإ رئاص ىفأ رمألا فام ظعأو
 :ريثك بونذلاو ليلق ىدازو 2 اهدنع هاقلأ فيك ىرعش تيلايف

 ريدج نيينذملا باقع رشب 2ىنإف ىنذب ايزجم كأ نإف
 رورساسو مناد معن مف | ةمحرو ىنع وفع كي نإو

 . "٠و1 4 نص « نوراه مالسلا دبع ذاتسألا ةيانعب ترشن دقو « ةيرصملا ةلاسرلا مجاد (1)



 ل عالا

 (ما1161)ه 045 ةنس ىف وأ (م 1١88 ) ه ه1 ةنستلضلا أ نبا فوتو

 . ©0ىرخأ ةياور قفو
 مولعلاو بطلا ناديم ىف تعمل ىتا ة ريبشلا ةرسآلا ىهو « رهز ونب مهنمو

 ملا دبع وهو « ربكألا مهدي نكلو « ةيليشإ نم مهلصأو ٠ ةيئاميكلاو ةيعيبطلا

 ا ةيناد ىلإ ةيليبشإ نم حزن « ىدايألا رهز نب ناورم نب دمحم نبا

 جحو « قرشملا ىلإ لحر مث « « اهلهأ نم ةفئاط نع سلدنألاب ىور « ًاظفاح

 0 سلدنألا ىلإ داع مث « ناوريقلاو رصعع سردو

 « هباطقأ دي ىلع قرشملا ىف هتساردب ىنع ىذلا « بطلا اهس الو « ةريثك مولع ىف
 هترسأ تلمش ىلا « ةقئافلا ةيبطلا ةعاربلا هذه ةيادب كلذ ناكو ؛ هيف غبن ىح

 نم ءاجو « ةينادب كلملا دبع فوتو . هدافحاو هئانبأ ىلإ تدتماو « ةريبشلا

 « بطلا ةسارد ىف هيبأ ونص ناكف « كلملا دبع نب رهز ءالعلا وبأ هدلو هدعب
 « بطلا ملع ىلإ لام مث « ةبطرق ىف ثيدحلا ةساردي هتايح أدبو « هيف خوبنلاو

 ادغ ىتح « ىرخأ ةفص لك ىلع هيدل تبلغ ةعارب هيف عربو « هيبأ نع هاقلتف

 ىذلا « «ررطلا باتكو هتافلّؤم نمو ؛ ةيعيبطلا م ولعلاو بطلا ىف هرصع ةدمج

 رعاشو « ًابيدأ بطلا ىف هتعارب عم ناكو . وللا باقوواب هعدقت

 : هلوق همظن نمو « ًاردتقم

 ضوع امل هنمامو داؤفلا الإ 2ضرغامل ام ماهسب ىشاراي

 ضرملاو ضيرقلا اهعبط فو تمص جنغ اهلك نوفحب ىضرممو
 ضرعلا رهوحلا دسم دسي دقق ىقرطي كلم لايخع ولو ىل "دج

 ةئس ىف ةبطرقب « رابألا نبا لوق ىلع ًابوكنم « كلملا دبع نب رهز فوتو
 . ةيليبشإ ىف نفدو هتافر لمتحا مث « (م 1١180 )ه هو

 ىف فورعملا وهو « رهز نب كلملا دبع ناورم وبأ هدلو هدعب نم ءاجو
 < هدجو هيبأ ةعارب بطلا ىف كلملا دبع عرب دقو . 8من مساب برغلا

 هف بيبط مظعأ رهز نب كلما دبع ريتعيو . برغملاو سلدنألا ىف هتيص عاذو
 بيبط مظعأ دشر نبا هذيملت هريتعيو « ىزارلا ركب ىنأ دعب ىلعسولا روصعلا

 هفنصو ندطبارملاب لصتاو « ةيليبشإ ىف رهز نبا شاع دقو . سونيلاج دعب

 ىف كلذكو « ه٠ ص ءابعلا رابخأ ىف ىطفقلاو « 44 ص ١ ج ناكلخ نبا ىف هتمرت )١(
 8م. 8هزونعو : أطال. ْ, ثلو 89
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 حالص ىف راصتقالا » ىمسملا هباتك نيفشات نب فسوي نب قامإ ىلأ ربمألل

 متعأ نم وهو «ريديلا هباتك وه رهز نبا تافلؤم مظعأ نأ ىلع . داسجألا

 ىششوو . ركبم رصع ىف ةينيتاللا ىلإ مجرت دقو ىطسولا روصعلا ىف بطلا عجار»

 جرفأ مث ةدم اهب نحو شك ارمىلإ ىعدتساف+ فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ ىل !إ هب

 هتنهم ىف هفلخو . (م 11513 )ه 91 ةنس اهم فوتو ةيليبشإ هدلب ىلإ داعو ؛

 رثكأ وهو نيدحوملا ةموكح ىدل , ىو هذ نركب نبأ وب أ ريفألا بطلا هاو

 ,0©2بسانملا هعضوم ىف هركذ ىلإ دوعن فوسف مث نمو. نيدحوملا رصع ىلإ ًاباستنا

 ةيرق نم هلصأ « ىرئغتلا كلام نب دمحم هللا دبع . بأ ىعارزلا ةمالعلا مهمو

 « ةيليبشإ نكسو « ىرجحلاسداسلا نرقلالئاوأ ىف شاع . ةطان رغ لامعأ نم رثغت

 هباتك اهنع بتكو « ا رت ىلطيلطلا لاصب نبا ىلع ةيعارزلا مولعلا سردو

 « ىطان رغلا جاحلا مساب أن ًانايحأ ىمسي وهو « ناهذألا ةهزنو ناتسبلا رهز » ىمسملا

 . ليبشإلا نودمح نباو
 اورهدزا نيذلا ؛ نييسلدنألا ءالعلاو نيركفملا نم لفاحلا تبثلا اذه نإ

 ةزراب تايرقبع مهنمو « بادآلاو مولعلا نيدايم فلتخم ىف « نبارلا ءريضعلا
 ودغيل هنإو . لمأتلا نم ريثك ىلع لمحت « ةيسلدنألا ةيلقعلا ةكرحلا خيرات ام نادزي

 مكحلا نإ لوقن نأ « ةيورلا نم  'ئش ى هانضرعتسا ام اذإ انيلع بعصلا نم

 اهقاعو « ةيسلدنألا ةيركفلا ةكرحلا ريس ىلع ةيعج رلا هبيلاسأب ىج دق ؛ 7

 نوطبا رملا هذختا ام نأ وه كلذ ىف كاع نأ 0 لكو . راهدزالاو مدقتلا نع

 اههجوتو « ةيفسافلاو ةيعرشلاو ةيمالكلا تاساردلا ( ىلع رجحلل تاءارجإ نم

 هذه ريس ىف هرثأ هل نوكي دق « لوصألا بتك ةدراطمو « ةصاخلا مهاهجو ىلإ

 هذه نأل الوأ . 2 اذه ريدقت قف غلابت نأ انل قحال ناك نإو « تاساردلا

 اهروذج تلثأت دق « ةيبدآلاو ةيملعلا تاساردلا نم اهريفك تناك تاساردلا

 تان ثبيلو ؛ سندألاب هنأ لطي ىطبارملا دهعلا نآل ايناثو « ديعب ذنم

 ةروث تءاج مث « تنتا ىلا ةدراطملاو رجحلا بورض لك « عبرسلا هلاوزب

 «ةيلقعلا ةكرحلا ءاكذإ ىف هرثأ هل الماع تناكف « ىطبارملا ره ركحلا دض سلدنألا

 . عافدنالاو ةوقلا نم ةديدج رصانعي اهدمو

 ىاطي ربلا فحتملا طوطخم - كلملا دبع هدجو رهز نبال ةنح ةمحرت ةلكتلاو ل قفتدرو (1)

 رهز ىب نع عجارو . 40 ا/لهقر كلملا دبع نب رهزل ةمح رت رابألا نبال ةلكتلا ل تقاروو بارلا رفسلا
 4-1459 "اص علا مقلاو 5١8 ص ةيحد نبال ٠ برغملا لهأ راعشأ نم برطملا » ًاضيأ


