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 برغملاب ةيطبارملا ةلودلا خيرات «باتكلا اذه نم لوألا مسقلا ىف انلوانت

 هه٠٠ ةنس ىف نيفشات نب فسوي اهسسؤمو اهلهاع ةافو ذنم « سلدنألاو

 ةلودلا مايقو « اماع نيعبرأ وحنب كلذ دعب اهطوتس ىتح « (م5١١1)

 « اهحوتف لامكتساو « ترموت نبا ىدهملا اهمامإو اهميعاد دي ىلع « ةيدحوملا

 « ىلع نب نمؤملا دبع « هئافلخ لوأ دي ىلع « سلدنألاو برغم اب اهمئاعد دطوتو
 . ىربكلا ةيدحوملا ةلودلا سسئم

 برغملا ىف نيدحوملا رصع لوانتن . « باتكلا نم ىناثلا مسقلا اذه فو

 ىناث دهع ةيادب ذنم « ىربكلا ةيدحوملا ةلودلا خيرات ضرعنو « سلدنألاو

 ىح ؛ (م1158) ه هم ةنس يف نمؤرملا دبع نب فسوي بوقعي ىنأ « اهئافلخ

 قى كلذو « سوبد ىنأب بقلملا سيردإ اهئافلخ رخآ دهع ىف اهطوقسو اهنالحنا

 ةبقح ىهو « نامزلا نم نرق ىلع ديزت ةبقح ىهو « (م 1559 ) ه 554 ةنسا

 . سلدنألا وأ برغملا ىف ءاوس « تاروطتلاو :ثداوحلا مكاظعي ةلفاح

 نم رطق ىوس « ةيدحوملا ةلودلا لظ ىف نكت مل سلدنألا نأ نم مغرلابو
 « ةيسيئرلا ةلودلا ةرضاح « شكارم ةموكحو برغملا عبتي « ةديدعلا اهراطقأ

 «ىراضحلاو ىونعملا املالقتساو « ةيركسعلاو ةيسايسلا اهتيمهأب ةظفتحم تشيل اهنإف

 ةينارصنلا لودلا عم اهعارص خيراتو « سلدنألا خيرات انصصحخخ دقف مث نمو

 ةيانعلا نم هقحتسي امم « نيدحوملا خيرات نم ةليوطلا ةلحرملا هذه ىف « ةيئابسإلا

 ةلودلا مايق ىح « ىدحوملا مكحلا لظ ىف هضارعتسا ىف انيضمو « ةضافإلاو

 « ةطانرغ ةكامم مايق مث « اهطساوأو سلدنألا قرش ىف « ةيلكوتملا ةيدوهلا

 هن اا ع اهسسوم دي ىلع « سلدنألاب مالسإلا لود رخآ

 نم ةمحلدملا ةرتفلا هذه ىف « سلدنألاب لزن ايف « صاخ عونب « لوقلا انضفأو

 ةعول تكذأ ىلا ٠ ىربكلا اهدعاوق طوقسب « نحناو بئاونلا نم « اهممرات

 : اهعلطم ىلا ةريهشلا هتيثرم ىدنرلا بيطلا ىنأ ىلع تلمأو ؛ ىسلدنألا رعشلا



 ةيا# مج

 ناسنإ شيعلا بيطب رغب الف 0 ناصقن متام اذإ ءىش لكل
 ىف مالسإلا ةلود خيرات نم « ةيجشملا ةاسأملا هذه راودأ درس ىف انيعارو

 ةيبرعلااه رداصم ءوض ىلع « ةلماك ةيسلدنألا ةاسأملا ليصافت زرين نأ « سلدنألا

 ةياهن » انباتك ىف ةطانرغ ةكلمم خيرات انأدب ثيح ىلإ امم لصن نأو « ةيلاتشقلاو
 روصعنم ةليوطلا ةلسلسلا هذه ةمتاخ وهو «« نيرصنتملا برعلا خيراتو سلدنألا
 .نامزلا نم نرق عبر نم رثكأ اهفلؤوم ةايح نم تقرغتسا ىلا « ىسلدنألا خيراتلا

 ةمدقم ىف انهون امسح نيدحوملاو نيطبارملا ىرصع نم لك ىف انينع دقو

 «هصئاصخو رصعلا اذه مظن ةعيبط نع «رصع لك ةياهبن ىف ثدحتن نأ «باتكلا
 اذه نم لوألا مسقلا ىف انثدحت دقو . هلالخ ةيسلدنألا ةيركفلا ةكرحلا نعو
 ةمئاخىف ثدحتن نأ لواحت فوسو « كلذ نم ىطبارملا رصعلا صخم امع «باتكلا
 هلالخ ةيسلدنألا ةيركفلا ةكرحلا ريس نعو « ىدحوملا رصعلا ظن نع ؛مسقلا اذه
 « عساش ناديملا نأ كلذ . ةضافإلاو ليصفتلا نم ىغبن انكامب كلذ نكي مل ناو
 ىضتقي ىلا «ةيسلدنألا ةراضحلا خيرات الإ عقاولا ف سيل وهو « تادلحما بعوتسي
 .اهذبب دهحلاو تقولا انفعسي مل «ةقاش ًادوهج «ةءاضولا ةميظعلا اهلحارم ضا رعتسا

 طئارخللا نم ةفئاط مدقتب - نيدحوملا رصع  آضيأ مسقلا اذه ىف انينعو '
 ىلا ةيخمراتلا عقاوملا ضعب نيدايمل موسر اهنم « مالا موسرلاو « ةيرثألا روصلاو
 باتكلا ةمدقم ىف كلذ لإ انرشأ امسح ةعيبطلا ىلع اهانسردو « انسفنأب اهاندهش
 « انموي ىتح ةمئاق تلازام ىلا ةيسلدنألا ةيدحوملا راثآلا نم ددعل روص اهفو
 . ةيرثألا ةيليبشإ ةولؤل ( ادلارخال) روصنملا عماج ةعموص ًاعيمج اهعورأو اهربشأو

 ماوعألا هذه انيضق نأ دعبو « رمألا رخآ انيلع هللا نم دقو « وجرن نحنو
 ةرم ريغ عمدلا انفرذو « برغملاو سلدنألاب رايدلاو دهاعملا دايترا ىف ةليوطلا
 ةليصألا رداصملا بلط ىف تالحرلا ديدعب انمقو « سلدنألاب مالسإلا لالطأ ىلع
 كلذ دعب هللا وجرن اب رفظلا نكمب ةدام رزغأ كلذ نم انعمحو « اهئاصقتساو
 راعش اهانذختا ىتلا ةليلحلا ةيملعلا ةلاسرلا هذه ءادأ ىلإ انقفو دق نوكن نأ « هلك
 اذه لثمو ؟ خيراتلاو ملعل ىضري هجو ىلع « اماع نيرشعو ةسخ ذنم انتايح
 ةبقحلا هذه لالخ هانلذب امل ءازج رمخ انل نوكي « ءاجرلا ققحت نأ « قيفوتلا
 . ىركلا ةياغلا هذه قيقحت ليبس ىف ةينضم دوهج نم « نمزلا نم ةليوطلا
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