
 لول اضملا

 نمؤلا دبع نإ فسوب بوقعي ىلأ ةفيلخلا رصع
 دديسلا فقوم . هتعيب نع هتوخإ ضعب فلخت . ةفالملا نمؤملا دبع نب فسوي بوقعي ىبأ ةيالو

 , حتفلا لبج ىف نيوخألا نيب ءاقللا . هيلإ صفح ىنأ ديسلا ريسم . هنم سجوتلاو ةبطرق ىلاو ديعس نأ
 . ةرازولل صفح ىبأ ديسلا ةيالو . فسوي بوقعي ىبأ ةعيب نع ىرخأ ةياور . افصلاو مهافتلا دوع
 ةدايقب سلدنألا ىلإ ةديدج ةيدحوم تاوق روبع . سلدنألا دادمإل ةلمح . اهداخإو ةراغ ىف ةروثلا

 . ةقرول مث ةطسب ىلع اهفحز . رجودنأ ىلع اهؤاليتسا . شيندرم نبا ةلتاقمل اه ريسم . صفح بأ ديسلا
 ٠ ةيسرم ىلإ نيدحوملا ريسم . نيدحوملا لاتقل شيندرم نبا جورخ . جلب نصح ىلع اهؤاليتسا
 ةكرعملا فنع . نيقيرفلا نيب كابتشالا . هتاوق ىف شيئدرم نبأ مودق . بالحلا صحف ىف مهوزت

 زاوحأل مهيرخت . هرثأ ىف نيدحوملا ريسم . ةيسرم ىلإ هرارفو شيندرم نبا ةميزه . اهمارطضاو
 . اهداخإو ةراغ ةقطنم ىلإ ةروثلا دوع . بوقعي ىنأ ةفيلخلل ةرازولا ىوتي عماج نب سيردإ . ةيسرم
 ديسلا دوع . سلدنألا ىلإ ةيدحوملا تاوقلا دوع . ةيسرم ةيالو ىف ةحوتفملا نكامأللنيدحوملا لالتحا
 . كلذل تظن ىلا تالافتحالل فصو . هيخأ لابقتسال ةفيلملا جورخ . شكارم ىلإ صفح ىبأ
 ديعس ىنأ ديسلا هيخأ ىلإ ةفيلخلا ةلاسر . ةمالعلل ةفيلخلا ذاختا . سلدنألا ةالو نييعت . تالصلاو بدآملا

 ةراغغ ىلإ ةروثلا دوع . ءامدلا ةقارإو مادعإلا ماكحأ ىف قيقدتلا بوجو ىلع اهف ثحلا . ةبطرق ىلاو

 , راوثلا ةلتاقمل هسفنب ةفيلخلا ريسم . كلذ ىف اهلشفو اهداخإل ةيدحوملا تاوقلا ريسم . اهاحفتساو

 . حتفلا ةلاسر . شكارم ىلإ ةفيلخلا دوع « مهميعز لتقمو مهقيزمت . ةراغ لابج ىف راوثلا ةلزانم
 دعاوق ىلع لاغتربلا رطخ . هماحتقاو ةبل نصحل ةطانرغ ىلاو وزغ . اهدامخإو تررسات لبج ىف ةروثلا

 . ةئوبشأ ةرصاحم هريسمو ةيبيلصلا تاوقلا عم هفلاحت . هعاطأو زيكيره وسنوفلأ اهكلم . برغلا
 ماحتقا . ةريخألا ةكرعملا . راوسألا ملثو راصحلا طغض . اهنع عافدلا ىف نيملسملا ىنافتو اهتعانم

 مهؤاليتسا . نيرتنش ىلع نييلاغتربلا ءاليتسا . مهقاق رتسا و نيملسملا اهلهأب كتفلا . ةنيدملل ىراصنلا

 فصو . سويلطب عاطق ىلع هتاراغو روفابم ودلاريج . اهيرخت و ةجابل موزغ ٠ حتفلا رصق ىلع

 هب رشو شجنانتنم نوصح و ش رصاقىلع هؤاليتسا . ةلاجرت ةئيدمل هوزغ . هلامعألو هل ةالصلا بحاصنبأ

 لاوقأ . هليلعتو ةفيلخلا ةعيب ديدجت . ةراغ ةنتفبو شيندرم نبا لاتقب نيدحوملا لاغشنا . ةينالجو
 ةيالول قمتإ ىبأ ديسلا نييعت . هؤاطعاو ةفيلخلا ماعنإ . كلذ ىف ةفيلخلا باتك . ةالصلا بحاص نبا
 هحاجنو مهاتقل ةبطرق ىلاو ريسم . لينش ىداو ىلع ىراصنلا شيئدرم نبا دنج ةراغإ . ةبطرق

 ةفلاحم هبلطو ةيليبشإ ىلإ سحيردر ودنانرف مدقم . ةريبط رغثل نيدحوملا حاتتفا . مهقيزم ىف
 ودئاثرف نيب حلصلا . هتفلاحم ىف صالخإلا ىلع ةفيلخلا عم هدهاعتو شكارم ىلإ هرفس . نيدحوملا

 . هب ةيمالسإلا ةياورلا فيرعت . زيكيره وسنوفلأ نيبو هنيب ةسفانملا . نيدحوملاو نويل كلم
 , ةلطيلط بحاص ةلتاقم ىف هل نيدحوملا ةنواعم



 هاا

 تأ مخ

 رشاعلا ةعمجلا ةليل ى الس رغئب هتلحمب ىلع نب نمؤملا دبع ةفيلحلا قوت امل

 03 رثألا ىلع هفلخ (م 118 ةنس ويام ١هر)ه هومي ةنس ةرخآلا ىدامح نم

 ةعمجلا موي ىف هيبأ ةلحمب ةعيبلا هل تدقعو « فسوي بوقعي وبأ ديسلا هدلو

 +ربع ضصقحوبأ ديسلا هقيقش هوعخأ اهميظنت قوتوا 6 :ةرخآلا ىدامح نم رشاعلا
 ةفيلحلا ةيصول ًاذيفنت « نيدحوملا خايشأ ريبك ىتاتتهلا ريختأ نضفتج نبأ خيشلاو

 هتيالو دنع ديدحلا ةفيلخلا ناكو . ©0مدقت ايف هانلصف اهسح كلذو « لحارلا

 ربش نم ثلاثلا ف لّدمنيتب هدلوم ناكو « هرمع نه نيرشعلاو ةسمالا ىف ىف

 ناولس نب ىسو» ىضاقلا هيقفلا تنب بنيز ىه ةرح همأو « هدام“ ةنس بجر
 ديدخلا ةفيلخلا راس ةعيبلا تلمك املو . نيسخ ٍباطعأ نم ؟2ىللمنيتلا ريرضلا

 ظعو صفح وبأ خيشلا ىلوتو « ةفالحلا رصقلزنو «٠ شكارم ىلإ الس نم
 تنلعأ مث . ةعاطلا ضورف مازتلا ىلع مهنحو « مهت تارم فالتخا ىلع نيدحوملا

 همامإ بئاج ىلإ ىروو ثيح « للمنيت ىلإ هنامج لحو « لحارلا ةفيلحلا ةافو

 . ترموت نبا ىدهملا

 ةثالثو نيدحوملا خايشأض عب ىوس «فسوي بوقعي ىنأ ةعيب نع فلختي ملو
 ديسلاو « ةياجب ىلاو دمحم وبأ ديسلاو « ىلع نسحلا وبأ ديسلا مه « ةوخإلا نم

 « هيبأ ةافو ةليل ًارضاح ناك دقف نسحلا وبأ ديسلا امأف . ةبطرق ىلاو ديعس وبأ
 «ةلزعلا مزل «لحارلا ةفيلخلا ةاراوم دعب لامنيت نم داع امو « هيخأل ةعيبلا دقعو

 رخاوأى كلذو ديعب ريغ فوتو ضرم ىتح « دقحلاو ةريغلا لماوع هب تحّربو
 «هترامإ ةمصاع مزل دقف « ةياج ىلاو هللا دبع دمحم وبأ ديسلا امأو . ه همهم ةئس

 راذتعالاب دريو «لهمتي وهو « ءاعدتسالاو فاطعتسالاب هيلإ ددرثت ةفيلخلا بتلكو

 « فصنو ماع وحن فيوستلاو ددرألا اذه ىف رمتساو « ليحرلل دادعتسالاو

 هتكردأف « شكارم ىلإ ًادصاق « هتيشاح ىف ةياجب رداغو « هرمأ مزتعا ًاريخأو

 )١( "ه4 ص) ثلاثلا باتكلا نم عبارلا لصفلا ف كلذو ( .
 ةدلاو ىمسيو « ١84 ص ساطرقلا ضورو « ١ ص بجعملا ىف ىثكارملا )١(

 لايروكسإلا طوطخم ) « ةطاحإلا ىف بيطخلا نيأو ؛ 17١ ص ةيشوملا للحلاو « ةشئاع بوقعي ىنأ
 . ( و6 ةحول « ىريزغلا ١519 متد



 سا

 هيلبو هلهأ لمشو « هدقفل ةفيلخلا هوخأ فسأف عه 55٠0 ةنس ) قيرطلا ىف ةينملا

 . ديدج لاو اهل نيعي ىح ةياجب نوئش طبضل بجي ايف رظنو . هتياعرو هفطعب

 ناك هنأل « ليواقألا فلتخمو « سجوتلا راثم ديعس ىنأ ديسلا فلخت ناكو

 امبو « ةيدحوملا ةيروطارممإلا نم ىفاثلا رطشلا « سلدنألا ةساير ىف هدوجوب
 . نايصعلاو جورحللاب هسفن هثدحت نأب ًايرح « ىوقلاو دراوملا نم اهم هيلع رطيسي
 هللادبعوبأ مه نيدحوملا ظافحلا نم ةثالث هئاعدتسال ةفيلخلا هوخأ ثعب دقف مث نمو

 اولصو ايف «دواد ني نايلس عيبرلاوبأو « صفحىنأ نب ىبحي وبأو «مهاربإ ىنأ نبا

 ملو « ةبوعصب الإ هتلباقم اوعيطتسي ملو ء ديعس وبأ ديسلا ضرامت « ةبطرق ىلإ
 ققحتي ملو « شكارم ىلإ دفولا اذه داع املو . ةضماغ دوعو ىلع الإ هنم اولصحي
 « هفقوم نم فاجرإلاو سجوتلا رثكو « مودقلا نم ديعس وبأ ديسلا هب دعو ام

 حتفلا لبج ىف هئاقلو هيخأ ءاعدتسا ىلإ هسفنب ريسي نأ رمع صفح وبأ ديسلا مزتعا

 خابشأن م ةلمج ىف ه ه0 ةنس لوألا عيبر ةحتاف ف شكارم رداغف . ( قراطلبج )

 « عماج نب قغتإ و «تيخي نب بوقعي وبأو « صفح ىنأ نب ىبحي وبأ مهنم «نيدحوم لا

 «ريزو نب ىارديس مهم سلدنألا راوث ءامعز نم ةعاحو «نيدوناو نب فسويو

 ةوق هعمو « ةفوّسمو ةنوتمل خايشأ نم ةعامحو « ةلبل بحاص راخفلا نباو
 املو . اهزيزعتو سلدنألا تاوق دادمإل تصصخ « سراف فالآ ةعبرأ وحن نم

 صفخحوبأ ديسلا اهم ماقأو «سلدنألا ىلإ روبعلل دناللا مدقت ءالس ىلإ بكرلا لصو

 نأبو «هتيئور ىلإ هريسمب هرطخي ةبط رقب ديعسىنأ ديسلا هيخأ ىلإ هلالخ ثعب ءآرهش
 لقتسا « ةجنط ىلإ ديسلا بكر لصو املو . حتفلا لبج ىف امهنيب ءاقللا نوكي

 تراسو « ةتبس ىلإ هتصاخ ضعبو شايع نب كلملا دبع هبتاك عم هتلقأ ةنيفس اهنم
 صفح ىنأ ديسلا لوصول ىلاتلا مويلا ىو . ربلا قيرطب « ةتبس ىلإ بكرلا ةيقب

 ديسلا لوصو اهبف نم نلعأ « ةنيفس ءارضخلا ةريزحلا نم تلصو « ةتبس ىلإ

 صفحوبأ ديسلا ربعف ءهيخأ راظننا ىف حتفلا لبج ىلإ هخايشأو هتصاخ ىف ديعس ىنأ

 بحاص نب كلملا دبع انل لوقيو . حتفلا لبج ىلإ مويلا سفن ى رحبلا هبحصو

 « ارخآو الوأ « نيدفاولا ةلمح نمو « لفحلا اذه دوهش نم ناكدقو « ةالصلا

 « دونبلا رشنو لوبطلا عرق نيب « ىجري ام ريخ ىلع مت دق نيريمألا عامجا نإ

 دعاوقنم اهربغو ةيليبشإو ةطانرغو « ةبطرق دوفو تءاجو . دورولاب رورسلاو

 ركبوبأ ىضاقلاو « دحلا نبا ظفاحلا هيقفلا ةيليبشإ دفو سأر ىلع ناكو « سلدنألا



 مهي انام

 ديسلا هوخأو صفح وبأ ديسلا سلجو . ملعملا نب دمحم نزلا بحاصو « ىفاغلا

 «بطحلا ءاقلإو « مالسلا ف ت تبقاعتف « دوفولا لابقتسال لبحلا رصق ى ديعس وبأ

 تمادو « نمؤملا دبع ةفيلخلا مدقم مايأ ثدحام وحن ىلع « مدئاصق ءارعشلا دشنأو

 تاكربلاو تايطعألا » ايف تقدغأ ع اموي رشع ةسخخ لبحلاب نيريمألا ةماقإ

 ناديسلا ريعو «دوفولا تفرصنا مث «فاجرإلا عفتراو ءوحلا افصو . «ىمكلاو

 امير مايأ ةثالث اهس اماقأو « ةتبس ىلإ رحبلا « هبص ىف لك ديعس وبَأو صفح وبأ
 « شكار» ىلإ ناديسلا راس مث« ءا ارضحلا ةريزحلا نمو لبحلا نمبكرلا ةيقبت ريع

 « اجه اعامجا ناكو «ةرضحلا جراخ فسوي بويول ةغياؤلا اهرغأ اهاتلخ

 كاسم بلا هد طا ااول نوسراتاو + نول نارام

 عورأ ةرضحلاب عيمجلا لبقتساف « ه ه٠ ةنس بجر رهبش لوأ ىف شكارم

 نيب فطاعتلاو مانا اذكهو . مهحئادمو مهنات ءارعشلا دشنأو « لابقتسا

 ديعس ىنأ ديسلا فقومت طيح ناكام ىلع كلذب راتسلا لبسأو « هيخأو ةفيلحلا
 . ©0فاجرإلاو سجوتلا نم

 «هتعيبو فسوي بوقعي ىنأ ةفيلخلا ةيلوت نع هركذ مدقت ايف اندمتعا دقو اذه

 نيدحوملا اخرؤم هركذام ىلع « هتعبب نع هتوخإ ضعب فلخت نع ثدح امو
 هيلع داّمعالا نكمب ام قثوأ هرابتعاب « ةالصلا بحاص نباو قذيبلا « نارصاعملا

 ةعيبلا نأ اهدافم ىرخأ ةياور كلذ بناج ىلإ دجوت هنأ ديب . ©9نأشلا اذه ىف
 « ةمات ةعبب نكت مل « « نمؤملا دبع ةفيلحلا هيبأ ةافو بقع بوقعي ىنأل تدقع ىت ولا

 ذاختاب ىتكا كلذل هنأو « هتوخإ ضعبو + قيدحولا عابشأ ضي اهنع قلت ذإ

 داعو « داهجلل ةعمتجم تناك ىلا شويحلا فرصو « هتعبب لمكت ىتح ريمألا بقل

 سلدنألاو ةيقيرفإو برغملاب هتالامع عيمح ىلإ بتكو « اه ماقأف « شكارم ىلإ

 رظنل تناكىللا ةبطرق ادع ام « ىحاونلا رئاس نم هيلإ تدروف « ةعيبلا بلط ىف

 نيفعضتسملا ىلع ةمامإلاب نملا » باتك ىف ةالصلا بحاص نبا ةياور نع مدقت ام انصحل ( )١

 بحاص نبا هدروأ ام لقث نع انبرضأو « هال ىلإ م تاحول ( هركذ فلاسلا دروفسكأ طوط# )

 وهو « ثلاثلا مسقلا « برغملا نايبلا » افيأ كلذ ىف عجارو . ةئنهتلاو حيبدملا دئاصق فلتخم نم ةالصلا

 .( 518 - هو ص ) ةالصلا بحاص نبا نع كلذك صخلي

 , ةمامإلاب نملا » باتك ىف ىناثلاو « م4 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتك ىف لوألا (؟)

 .46 ةحول



 تالا

 . هللادبع دمحم ىنأ ديسلا هيخأ رظنل تناك ىلا ةياجمو « نامع ديعسىلأ ديسلا هيخأ
 ى لك « هللا دبع وبأ ديسلاو « ديعس وبأ ديسلا هاوخأ هيلع دفو ه « ه5 ةنس قو
 ركذو . هتعيب تلك كلذبو « ةعيبلا هيلإ امدقو « نيبئات نيعئاط « هترامإ خايشأ

 ىخرئوم نمو نمؤملا دبع ةاضق نم وهو « رمع نب فسوي جاجحلا وبأ ىضاقلا
 هتعبب ىلع ةمألا تقفتاو ةعامملا ةعبب عيوب فسوي بوقعي ابأ نأ ٠ نيدحوملا
 دعبو « نيماعب هيبأ ةافو دعب كلذو ء ه 5٠ ةنس لوألا عيبر نم نماثلا مويلا ىف

 ريمأب تقولا كلذ نم ىمستو « ةبطرق ىلاو ديعس وبأ ديسلا هوخأ هعياب نأ
 , ©)ريمألاب ىمستي ناك نأ دعب « نينمؤملا

 بوقعي ىلأ ديسلا هيخأل ةباجحلا نوئش ةيادبلا ذنم صفح وبأ ديسلا ىلوتو
 « هرمأ نعو همساب ةيناطلسلا رماوألا ذيفنتب « ةرامإلاو ةرازولا ىنعم لع »

 رهاظلاو . هترازو نوئش ىلوت نم نمملادبع ةفيلخلا هيبأ دنع هيلع ناكام وحن ىلع
 نم ىغذر نع هتطلس لوازي ناك صفح ابأ ديسلا نأ نم ةياورلا انل هدكفوت ام
 نأ « ةيهللاو ءافصلا اهدوسي هناك نيوخألا قئالع نأو « بوقعي ىنأ ديسلا هيخأ

 ةفيلخلا وه ناك هنأو « ةقلطم ةطلس لوازي هبصنم ف ناك « صمح ايأ ديسلا
 ناكو . ةيلكشلا ةرامإلا رهاظم ىوس بوقعي ىنأ ديسلا هيخأل كرئي مل هنأو «ىلعفلا

 امهمديأ نب لثع ؛ ىدهملا ةبارق نم وهو عماج نب مهاربإ نب سيردإ ريزولا
 قى هرود ىداي ناكو « نلئاسلاو نيدفاولا تابغر ليصوتو « لئاسملا عفرل

 نأ ديب . 29ةسايكو ةعاربب « امهْئيب طسوتلا قو « نيربمألا نيب ةلصلا مظنت

 باو ورد لقت 1 قا زو ورم نع يسرك 7 ىعلسا ديلا

 . ؟© عماج نبا ريزولا هدعب نم ةرازولاو ةباجحلا نوئشب درفناو

 ةيلحم ةروث تعقو (م 1١54 ) ه 54 ةئس ىف بوقعي ىلأ دهع ةيادب فو
 « حاتفم ةجاهنص نم ىجاهصلا ىراغلا غدزيزم ةماعزب « ةرامغ ةقطنم ىف

 « ةجاصو « ةراغ نم ةريفغ عومح هلوح تفتلاو « ةقطنملا كلت ىلع بلغتف

 )١( ص ساطرقلا ضور عجارد ١0 5

 (ب 4م ةحول ركذلا فلاسلا طوطخلا ) « ةمامإلاب نملا ٠ باتك ىف ةالصلا بحاص نبا (؟)

 . ه5 ص ثلاثلا مسقلا « برغملا نايبلا كلذكو
 نايبلاو « 0*١ ص بجعملاو أ 07١ ةحول « ةمامإلاب نملا » ىف ةالصلا بحاص نبا (؟)

 . 56 ص ثلاثلا ممقلا برغملا
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 « سافنم ةبرقم ىلع « ادوات ىضارأ ىلإ راس مث « همساب ةكسلا برضو « ةيروأو

 ةيدحوم ًاشيج هلاتقل بوقعي وبأ ةفيلخلا رسف « اهلهأ نم ًارشك لتقو اهف ثاعو

 ىتح « غادزيزم اولتاق نيدحوملا نأ قذيبلا ةياور ىو . ناهلس نب فسوي ةدايقب
 كلانهو « سلدنألا ىلإ زوم نأب هل حمس مث « ديحوتلل نعذأو « هتاوق تددب

 رئاثلا نإ سكعلاب انل لوقي « ساطرقلا ضور بحاص نكل . ةبطرقب لزن
 , ©90شكارم ىلإ هسأر لمحو لتق

 .تاوق دادمإل صفح وبأ ديسلا اهزهج ىلا ةلمحلا ىلإ مدقت امف انرشأ دقو

 .تربع دقو . حتفلا لبجم ديعس ىنأ هيخأ ةلباقملل هريس نيح كلذو « سادنألا

 رحبلا « برعلا نم مهمظعم « سراف فالآ ةعبرأ وحن اهماوقو « ةلمحلا هذه

 ةوت تراسو « فسوي نب هللا دبع ىنأو « نسحلا نب ديعس ىنأ نيخيشلا ةدايقب

 « اهتيماح زيزعتل سويلطب ةئيدم ىلإ سراف ةئامسخ وحن اهم لسرأو . ةيليبشإ ىلإ
 .« ةقطنملا كلت ىلع رغت نيرّنش لهأ نم ىراصنلا نم ةوق ةمث تناك نأ فداصتو

 .ناخيشلا راسو . اهمظعم اونفأو « اهلمش اوقزمو نودحوملا ناسرفلا اهلتاقف

 «ةيعافدلا اهتيبج زيزعتل ةبطرق ىلإ ةيليبشإ نم ركسعلا ةيقبب هللا دبع وبأو ديعس وبأ
 اوجرخ ا اليلق نوحمرتسي نودحوملا داكامو . شيندرم نبا تاجه ءازإ

 ركسع نم عمجب اهنم بيرقلا «كل » ىداو ىف اوقتلا كلانهو « ةطرق زاوحأ ىلإ
 نيقيرفلا نيب تبشنف ٠« ءايقشألاب ١ نيدحوملاخرئم مهتعني نيذلامهو «شيندرم نبا
 مويلا لاوط امهنب لاتقلا رمتساو ءالبلا نسحأ نودحوملا ايف ىلبأ « ةفينع ةكرعم

 ه ه٠5 ةنس نابعش قف كلذ ناكو « مسح نود اقرتفاو « ءاملا برش ىلع

 ىلإ ةكرعملا ءابنأب هللا دبع وبأو ديعس وبأ ناخيشلا ثعبو . (م 11١6
 «داجنإلاو نوعلا ابلطو « ةقشمو لوه نم لاتقلا ىف هانيقل ام افصوو « شكارم

 جرخو « برعلاو نيدحوملا نم ًاشيج لاح لا ىف زهجو صفح وبأ ديسلا كلذل متهاف
 لئاوأ ىف « ةبطرق ىلاو نامع ديعس وبأ ديسلا هوخأ هعمو هتاوق ىف شكارم نم

 « ةيليبشإ ىلإ هعومجي لصوو « رحبلا ربعو ريسلا ىف عرسأو « ناضمر ربش

 رقع ىف شيندرم نبا ةبراحم ىلع ىأرلا رقو « نيدحوملا ءامعزب عمتجا كلانهو
 , 29ةبطرق ةحاهم مهردابي نأ لبق هيضارأ

 )١( ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ عجار ١4 ص ساطرقلا ضورو ء 1897 .
 .ا1همو ب هال ةحول « ةمامإلاب نملا » باتك ىف ةالصلا بحاص نبا (؟)
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 « هه٠5 ةنس ةدعقلا ىذ ربش لوأ ىف ةيليبشإ نم ةيدحوملا تاوقلا تجرخو

 ىهو «رجودنأ لإ تلصو ىّتح « ةبطرق ىلع ةجرعم قرشلا لاهشاا وحن تراسو

 لاحلا ىف اهلع تلوتساو اهتحاهف . ةبطرق ةمالس ددهت ىلا شيندرم نبا لقاعم نم
 راغأو : نامألا بلطو ةعاطلا نالعإ ىلإ ةرواحنا نوصحلا لهأ ردابو « ةونع

 دشح مث . مئانغلاو ىبملا نم ريثك ىلع اولوتساو رجودنأ زاوحأ ىلع نودحوملا

 « ابونج رجودنأ نم راسو برعلاو نيدحوملا نه هدنج ةوفص صفح وبأ ديسلا

 نود « ةطسب ةنيدم فراشم ىلإ لصوف « لبسلا قيرط نم « ةيسرم ىلإ ًادصاق
 « ةيشاملا قاتستو تاوقألا عزتنتو « ةقطنملا كلت ىف ثيعت هدنجو « ةمواقم ةيأ

 راسو « ةامرلا نم ةقرف مهنمو ةطانرغ دوشح هنفاو ةطسب نم ةبرقم ىلع كلانهو

 مهأ نم وهوك7شلي وأ جلب نصح ارام ؛ةقرول بوص كلذ دعب ىدحوملا شيحلا

 تعضوو « نامألاب هباحصأو ىفزعل زعلا هدئاق ماسف « ةقطنملا كلت ف شيندرم نبا لقاعم

 , ©9ةيدحوم ةيماح هب

 ريبك عمج اهنمو « هتاوق دشح دق كلذ ءانثأ شيندرم نب دعس نب دمحم ناكو

 لوحمو « ةقرول دنع نيدحوملا ضارتعا عمزي ةيسرم نم جرخنو « ىراصنلا نم
 قيرطلا اذه قارتخا ةبوعص نودحوملا ىأر الف « ةيسرم ىلإ اهنم مهكولس نوح

 «نودنفلاب » ىمسملا لبسلا ىلإ اوردحتاو « ةقرول برغ ىلإ اولوحت رعولا ىلبحلا

 م ةقطنملا هذه عاقب بصخأ نم وهو «ةنجاطرقو ةقرول نيب عقاولا لهسلا وهو

 دعب اهف لسرأ ىذلا حتفلا باطخ ىف درو ام اذهو . ةيسرم وحن لبسلا اوقرتخا
 « ةقرول ىلع اوبلغ نيدحوملا نإ سكعلاب انل لوقي قذيبلا نكلو . شكارم ىلإ

 امم ناك ةقرول ىلإ مدق اميح شيندرمنبا نأو ءاهلهأ دحوو « شّدلبو ةنجاطرقو
 . ؟2نودحوملا

 . ىلبحلا قيرطلا نم ةيسرم وحن هدنجم دترا دق ءانثألا كلت ىف شيندرم نبا ناكو
 «(م1154 ةنس ربوتكأ ١6 ) هه٠5 ةنس ةجحلا ىذ نم عباسلا ةعمحلا موي ناكاماف

 اولزنو « اهم لايمأ ةعضب ىلع « ةيسرم صحف ىلع رهظلا دنع نودحوملا فرشأ

 )١( ال62# ظسطأم ةينابسإلاب ىمسملا ود .

 دعب شكارم ىلإ لسرأ ىذلا حتفلا باطخ ىف ةيدحوملا ةلمحلا ريم ليصافت تدرو (؟)
 . هركذ ىلع قأتسو ةالصلا بحاص نبا انيلإ هلقنو بالحلا صحف ةعقوم

 . 195 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتك ()
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 هتاوقب شيندرم نبا فرشأ كلانهو . « باالحلا صحفب » فرعي هيف عضومم
 قابو هويمدجو ةتاتنهو للمنيتو ةغره لهأ نم مهتاوق نودحوملا ,ظنف « مهلابق
 نييمشحلاو حايرو لاله ىنب نم برعلا دنحلا ظن امك « ةيدحوملا لئابقلا
 نأ ركذلا فلاسلا حتفلا باطخ نم ودبيو : دوسألا ريمألا سرحو نيينيعرلاو
 « ةطانرغ ةيماح ربغ لتاقم فلأ رشع ىنثا ءاهز ذئدنع مضي ناك نيدحوملا شيج
 ىنأو ديعس ىنأ نيخيشلا ةرمإ تحت تناك ىلا ىه فالآ ةعبرأ وحن كلذ نم
 + هوخأو صفح وبأ ديسلا اه ريع ىلا ةلمحلا ةلمج ىه فالآ ةينامتو « هللا دبع
 هب ناك نم ردقت اهلكلو « هتلمج ةياورلا انل ركذت ملف شيندرم نبا شيج امأو
 . ©0لئاقم فلأ رشع ةثالثب ةقزترملا ىراصنلا نم

 : هللا ليبس ىف داهشتسالاو « ريصلاو تابثلاو قدصلا ىلع نودحوملا دهاعتو
 ىلإ لوحت مث « برعلا دنحلا ىلع الوأ هتاوق تضقناف موجهلا شيندرم نبا أدبو
 ةكرعم نيقيرفلا نيب تبشنو « نيتيلاوتم نيترم مهماهف « نيدحوملا ةحاهم
 بيغم ىتح ترمتساو « هعورأو لاتق دشأ برعلاو نودحوملا اهبف لتاق « ةلئاه
 اولتقو « شيندرم شيجم اوكتفف « ةياهلا ىف نيدحوملا ةفنك تحجرو « سمشلا
 نم طقس نميف ةعبسلا برعلا خويش ةعقوملا ف طقسو « ةميظع ةلتقم مهنم
 ليللا لخد نأ ىلإ بيرق لت ىلإ هتاوق لولف ىف شيندرم نبا دتراو « نيدحوملا
 ربش نم نماثلا ىلاثلا مويلا حابص ىفو . اهلخادب عنتماو « ةيسرم ىلإ ًاعرسم رفق
 « اهم اوبرتقا ىتح « ةيسرم ىلإ نودحوملا راس « (ربوتكأ 15) ةجحلا ىذ
 اهزاوحأ رمدت مهتايرس تجرخخو « ىحضألا ديع اهب اوضمأو « اهتحاسب اولزنو
 مهمديأ تألتما ىتح « مايأ ىدم « ةعنابلا شيندرم نبا نيتاسب اهنمو « اهضايغو

 ناديسلا ثعبو . شلأو ةلويروأ ىلإ مهعئالط تلصوو « تاوقألاو مئانغلاب
 حتفلا باتكب شكارمب بوقعي ىلأ ةفيلخلا امهخأ ىلإ ديعس وبأو صفح وبأ
 ىف ةرضحلا ىلإ لصوف « شايع نب نسحلا ىنأ بتاكلا ءاشنإ نم ؛ ىرشبلاو
 « خايشألا نم نيرضاحلا رئاس ىلع ئرقو « ةجحلا ىذ نم نيرشعلاو ثلاثلا
 ,©0سانلا ةفاك ىلع عماحلا دجسملاب كلذ دعب ئرق مث « ةبلطلاو

 ان: دولا تآورك عقاومو قرشلا ةكلم ةطيرخ ثلا لصفلا ىف انرشن )١(
 ىلإ نيدحوملا ريسو « رجودنأل ةيدحوملا ةوزغلا ليصافت ةالصلا بحاص نبأ انتدروأ (؟)

 ةحولىلإ ١ ه8 ةحول ركذلا فلالا طوطخما « ةمامإلاب نملا » باتك ىف بالحلا صحف ةعقومو « ةيسرم
 - (| 58 ةحول ىلإ ب ٠٠ ةحول ) شكارمىلإ حتفلابلمرأ ىذلا باطحلا صن انل دروأ اك . ب ٠

 ( 7 ج نيدحوملاو نيطبارملا - ؟ )
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 «شيندرم نبا تباصأ ىلا تابرضلا ىسقأ نم بالحلا صحف ةمب زه تناكو

 . سلدنألا قرش ىف هناطلس رايهناو « هتروث لالحنا ةيادب تناكو

 ديسلا بايغ ءانثأ فو « ٠0 ماع ف ىنعأ كلذ لالخ شكارم ىف ثدحو
 هناطلسل فسوي بوقعي ىنأ ةفيللا ىلوت وه : ماه ثدح « سلدنألاب صفح ىلأ

 « هايإ هبيرقتو نوئشلا ريبدتب عماجنب سيردإ ءالعلا نأ ريزولل هصاصتخاو «رشابملا
 نسحلاوب بأ بيطحللا مهتمدقم ف ءنيصلخلا هلاجر نم ةوفص هتنولعل عماجنبا راتخاو

 رومألا فيرصت ىف لذبو « ةهازنو ةريغو ةيافك هبصنم ىف ىدبأو « ليبشإلا

 بكارلا ناك ىتح « ةروكشم ًادوهج « نمألاو ةنيكسلا ديطوتو « لدعلا ةماقإو

 اهلهسو اهلبج نم اهقرط ىف ةودعلا دالب نم ءاش ثيح ربسي » خرؤملا لوقل ًاقفو
 نم « هب ثاغتساو هيلع دفو نمل نسحأو . « هللا الإ فاخيال هلامو هسفن ىف آنمآ

 تالآو ليلا مهيمو « هلاع مهسدتفي « نيروسأملا وأ نماضملا سلدنألا دانجأ

 رضحلا ةبلظ ىلعو « نميقملا نيدحوملا ىلع هتياعر غيسأو « ءاسكلاو برحلا

 ى اهقفنأو « ةنسلاو باتكلا مكح ىلع ةاكزلا ضرفو « ةمصاعلا ىلإ نيدفاولا

 . ©0ةعورشملا اههوجو

 ضعب تداعو « ةرامغ ةقطنم ىلإ ةنتفلا تداع نأ ًاضيأ ماعلا اذه ىف ثدحو

 خبشلا مهلإ جرخف . دافعنم نب عبس ةدايقب ةعاطلا ضقن ىلإ ةجاهنص نوطب
 « ةراغ لابج ىلإ تراس « نيدحوملا نم ةلمح ىف « ىحب نب رنع صفح وبأ

 نينلعم « نيعراض نيبئات نامألا بلط ىلإ اونعذأ ىتح « راوثلا ىلع تقيضو

 . تقوم ًاعداخ ًاعوضخ « ىرئسا 5 « ناك هنأ ديب . 9 عوضحلاو ةعاطلل
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 صفحوبأ ناديسلا ماق « بالحلا صحف ةعقوم ىف نيدحوملا راصتنا رثأ ىلع

 « اهمكح مظنتو « ةحوتفملا .نكامألا ىف ةيدحوم تايماح عضوب « ديعس وبأو

 ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا و« 0١ص ساطرقلا ض ور ىف ًاضيأ بالما صحف ةعقوم رابخأعجارتو -
 سلع ةكتمدملم : !سمعتو ةاسمطوفعي ال.ل. م. 226 8 227 ىف كلذكو « "هو ه4 ص

 داء 0. .يعمتمم : ةلسعلم ةاسمساسمممي م. 219- قه 28 اطقنو : الولعمعأام ةيقطعب م. 6م

 برغملا نايبلا كلذكو « بو ١,١ ةحول ركذلا فلالا طوطخلا « ةمامإلاب نملا ه.باتك )١(

 . « ةمامإلاب نملا » ٌباتك نم صخلم وهو "5و ؛ "ه ص - ثلاثلا مسقلا

 . 1108 ةحول « ةمامإلاب نملا وو « ١74 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتك 6
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 « ةيدحوملا تاوقلا ىف « ةيسرم رهاظ نم افرصنا مث « ابف رومألا طبضو

 ةقفاوعب ديعسوبأ ديسلا اهب فلخت « ةبطرق ىلإ الصو املو . سلدنألا ىلإ نيدئاع
 ديسلا راسو « اهللع ةيالولا ىف هبصنم ماهم اهم فنأتسيل « ةفيلخلا هيخأ نم ةقباس
 + شكارم ةرضح ىلإ ًادئاع « ةودعلا ىلإ رحبلا ربع مث « ةيليبشإ ىلإ صفح وبأ
 .ه 051 ةنس لوألا عيبر نم رشاعلا مويلا ىحض ىف الإ لصوف

 ترّقعي ىنأ ةفيلخلا لافتحال ًايفاض افصو ةالصلا بحاص نبا انيلإ مدقيو

 عيزوتو ب دآملاو تالفحلا نم كلذ الت امو « شكارم رهاظ ىف هيخأ لابقتساب

 تالفحل جذومنك الوأ « فصولا اذهل ًازجوم انه لقنن نأ انل دبالو . تالصلا
 « ةيمسرلا ةيعامجالا ةايحلا ىحاون ضعبل جذومنك ايناثو « ةيدحوملا جاهبالا

 . رخآل نآ نم هتياور لالخ ةالصلا بحاص نبا انل اهفصي ىلا

 هسفنب جرخ « بوقعي ابأ مامإلا ريمألا نإ « ةالصلا بحاص نبا لوقي

 « شكارم ةرضح هعم نيرضاحلا ةروصنملا هبئاتك بتتك نأ دعب « هيخأ لابقتسال
 نيددتسرملا نم ةعرشلا قاسرقلا تفطيساو ء اةيهازلا بابثلاب دولا ةيرح انكتو

 ةلمحو « هباكر فلخ تايارلا لعجو « حامرلاو قرودلاب لاجرلاو « مهربغو

 سيردإ ءالعلا وبأ هريزوو « هداوج بكار وهو « هباحصأ ةصاخ عم لوبطلا
 اهذفتيف « هرماوأ ريهألا ردصيو « هثدحم وهو « هباكر قصل لجار عماج نبا
 هيخأب ريمألا ىتلاو . ليوط حمر ربمألا قتاع ىلعو « هيلإ عجري مث « ريزولا
 تيواجت « ناريمألا ىثتلا الف « ةعيرشلا باب هاجن ذئدنع ةمئاق تناك ىلا ةحاسلا ىف

 ايقتلاو« هسرف نع لك ناوخألا لزن مث « لوبطلاو بارحلاو تالمحلاب ليحلا
 اوبكر مث « رضح نم ىلعو ربمألا ىلع نولصاولا سانلا ملس مث « احفاصتو

 مويلا ىو . هب اعمتجاو « رصعلا دعب هيلإ الصوف ةبمأ ,ظعأ ىف قيبعلا رصقلا ىلإ
 «نيلصاولا برعلاو نيدحوملل ةبرشألاو ةمعطألاب ةلفاحلا بدآملا تميقأ « ىلاتلا

 مثاعلا نم ىبسكلا تعزو مث . اموي رشع ةسمخ كلذ رمتساو « نيميقملا عيمجلو
 ةرافع نم نوكتي ءاسكلا نم الماك اتط سراف لك مستو . ةيسكألاو سناربلاو

 ةبلطو نينطاقلاو نيزاغلا نم سانلا عيمج ىلع معنأو « ةقشو ةيطسقو ءاسكو ةماعو

 ءاوس سرافلا صخف ؛ مهاردلاو بهذلا نم «ةيلامل ةيطعألا مهلع تعزوو « رضحلا

 مهخايشأو نيدحوملا نايعأ نم لكاو « ًارانيد نورشع « برعلا وأ نيدحوملا نم

 ترمتساو « روبحلاو رشبلا كلذب معو رانيد ةئام « برعلا خايشأ كلذكو



 تال

 , © مهلئابق ىلإ نوزاغلا فرصنا مث « اموي رشع ةسخخ اهعرق ىف لوبطلا

 « تالفحلا هذه نم ءاهتنالا دعب بوقعي وبأ ةفيلخلا هب ىنعام لوأ ناكو

 تلخ ىتلا تايالولا ةمدقم ى ةيليبشإو ةياجم تناكو . ةالولا نييعت ىف رظنلا وه

 ةيالول ندعي نأ « صفح ىأ ديسلا هيخأ ةرواشم دعب ةفيلخلا ررقف « اهتساير
 ةرضحلا نم اهيلإ راسف . نمْملا دبع نب ىبحم ايركز ابأ ديسلا هاخأ اهراطقأو ةياجم
 ندعو . ظافحلاو ةعامملا ءانيأ نم ةلمج هعمو « ه 01١ ةنس ىلوألا ىدامح ةحتاف ىف
 ىدهملا بامصأ دحأ «ليعامسإ مهاربإ ىنأ نب هللا دبع ابأ خبشلا ةيليبشإ ةيالول
 ءالع رباكأ نم وهو «نانس نب ايركز وبأ وه هتنواعمل ًاريزو هل نيعو « ةرشعلا

 ى « هتيالو رقم ىلإ ظافحلا نم ةبحص ىف شكارم رداغف « ةيدهملا ةوعدلا

 . بجر ربش لوأ ىف ةيليبشإ ىلإ لصوو « ةرخآلا ىدامح نم نيرشعلاو ىداحلا
 ةيالو تقرتخا دق « نيرتتش ىراصن نم ةعاج تناك ىتح « اهلإ لصي داكامو
 . ةلبل قرش ىونج ةعقاولا « ةطايلط ةدلب ىلإ اهتراغ ىف تلصوو « برغلا
 ةدايقب « ةليبشإ دنجو برعلاو ظافحلانم مهدرل ةلح هللا ديعوبأ خيشلا زهجف
 «ىرسألاو مئانغلا مهم تذقنتساو 2 مهتمزهو مهتكردأف 2 نوزع نب ءالعلا ىنأ

 « هب رسف ةفيلخلا ىلإ ةعقوملا هذه ربخم ديدحلا ىلاولا ثعبو . مهْنم ةلح ترسأو

 . هركشب هيلإ ثعبو

 « لئالق رهشأ ىوس ةيليبشإ ةيإلوب هللا دبع ىلأ خبشلا دارفنا ىلع ضحن ملو
 « ةيليبشإل ايلاو نمؤملا دبع نب ليعام»إ مهاربإ ابأ ديسلا هاخأ ةفيلخلا نيع ىح
 خيشلا هعم ىبي نأ ررقتو ء ه 55١ ةنس ةجحلا ىذ رهش لوأ ى الإ لصوف
 رصصاوأ تقثوتو « ةيركسعلا نوئشلا ىلوتي نأو « هيلع ناك ام ىلع « هللا دبع وبأ

 ىنح « ةيليبشإ نوئش ىف رظنلا ىف عم ارمتساو ٠ نيلجرلا نيب نواعتلاو ةدوملا
 رخاوأ ىف كلذو ةطانرغ ةيالوب مايقلل هللا دبع ىلأ خبشلا بدنب ةفيلحلا رمأ لصو
 رهش لئاوأ ىف مه ريغو ظافحلا نم ةبعص ىف ةيليبشإ رداغف « ه 071 ةنس نابعش

 تقولا سفن ىف ةفيلحلا ىعدتساو « اهيالو ىف رقتساو « ةطانرغ ىلإ ناضمر
 لئاوأ ىف اهرداغف « ةرضحلا ىلإ مودقلل ةبطرق ىلاو « ديعس ايأ ديسلا هاخأ

 .ه ه١ ةنس ةدعقلا ىذ

 قافتالاب بوقعي وبأ ةفيلخلا ررق ه ه١ ةنس ىنعأ ماعلا اذه سفن ىفو

 ) )1١ةحولو ب و1 ةحول « ةمامإلاب نملا » باتك 074!



 ا

 « هدحو هلل دمحلا وو اهصنو ةيفالحلا ةمالعلا ذختي نأ « نيدحوملا خايشأ عم

 لوأ تردصو . اهاضتقمم ذفنتف « رماوألاو مسارملا ىلع هدي طخم اهتكي نأو

 ريزولا مل لقب ةجيدم ناضمر رهش نم ثلاثلا 0 ةمالعلاب ةروهمم ةلاسر

 كيعس ل ديسلا ةفيلحلا ىخنأ ىلإ ةهجومو « شايع نب نسحلا ىنأ بتاكلا
 دعب اهفو « دالبلا فلتخم ىلإ خسن اهنم ذفنت نأ ىلع « ةبطرقب ب ةيلطلا هباحصأو

 « لدعلل ًاقفو ماكحألا ىرجت نأب ةفيلخلا ىصوي « ةداتعملا ةيدحوملا ةجابيدلا
 ءاقلت نم ءامدلا ف نودحوملا ىضقي الف « مادعإلا ماكحأ هيلإ عفرلت ل

 ىلإ ةلزانلا عفرت نأ دعب الإ « مهئارآ نم ىأر وأ دابب اهوقيري الو « مهسفنأ

 «مهججحو نيمولظلا لاوقأ بتكتو و لودملاو دوبشلاب ديقتو حرشتو « فيم

 مهتانايب ى مهراهظتساو مهتالاقم ىف نيملظلا ججحو « مهفارتعاو مهرارقإو
 نود ىلا مئارحلا ىف ققدي نأو « «هلوق لئاق لك وم «هقح قح ىذ لك ىطعم

 ا ا ها و اطح اق ل بندا نسا رضا 1
 تاحكانملا فو « اهقاقرتسا وأ اهقتعو باقرلا ىو اهقاقحتساو لاومألاو

 ىلإ دانتسالاو « ايف قحلا هجو فّرعتو « ةعلاطملا دعب الإ اهرمأ ىف تبيالف

 ىلع مدقيال هنأ ةاعارمو فقوتلا بجي هنأو « ةحيحصلا ماكحألاو صّوصنلا
 . حيص هجوب الإ ٠ تامرحلا لالحتساو « لاومألا ةحابتساو « ءامدلا ةقارإ
 مهيلع بجي هنأو « ايف ءاجامب لثعلا لعيئيتحولا تن لاسر ةنالخلا مو

 « رهاظلاو نطابلا ىف هتفيخو « رهحلاو رسلا ىف هللا ىوقت « لاوحألا عيمح ىف
 سانلا عمحو « هب ريهشتلاو « باتكلا اذه ةعاذإ بجي هنأو « هتنس ىلع ىرحلاو

 رئاس ىلإ خسن هنم لسرت نأو « هيف امب بئاغلاو رضاحلا فيرعتو « هتءارقل
 طسبو « لدعلا ةماقإ نم زيزعلا رمألا اذه ىف » ءاج امم سانلا لمعيل تاهحلا

 ,©90و نببلا حضاولا هنئسو نيعتملا ههجو ىلع هللا رمأ ةماقإو « نمألاو ةعدلا

 نيبلا ةفيلخلا ماها ء صاخ عونب ةلاسرلا هذه ىف رظنلا تفلي ال هنإو
 ىو « هيلإ اهعفرب ةبلاطملا ىف هددشتو « ءامدلا ةقارإو « مادعإلا ماكحأ ةلأسع

 ال ةةجول « ةمامإلاب نملا » باتكى ةلاسرلا هذه لماكلا صنلا ةالصلا بحاص نبا انل دروأ )١(
 81مل عمتهلتعم دنع !عمصاستوو هيلإ ةراشإلا تقبس ىذلاهثحي ىفريسدلوجتمالعلا اهلقنو ا 8؟ةحول ىلإ
 اهان رثن دقو لعع ةخارسمط دل عم 8عم+ءعسمع (2. نعم ةلمع. 0وءااوعطم, 1887 م. 134-188)

 . باتكلا ةيام ىف ةيدحوملا قئاثولا باب ىف نحن



 لا د

 لاوقأ تابثإو « لودعلاو دوبشلاب اهدييقتو « اهحرش ىف ةقدلا ىرحت بوجو
 اذهف « مهججحو نيعدملا ىنعأ « نيملاظلا لاوقأو « مهججحو ن.مولظملا

 نع بيكنتلاو « ءامدلا نوصىلع صرحلاب « بوقعي ىنأ نم غلابلا ماّهالا

 اذه نأب داقتعالا ىلع انلمحم « رذحلاو ةقدلا ىهتنمو « قحلا هجوب الإ اهتقارإ

 دهع ذنم نودحوملا هادبأ امب رثأت امبأ رثأت دق « عرابلا هيقفلاو « ملاعلا ةفيلخلا
 دهع هب مستا امو « اهتقارإ ىف فارسإ نمو « ءامدلا كففس ىف ةفخ نم « ىدهملا
 دارأ هنأو « ةعورملا ةيومدلا ةرهاظلا هذه ةرطيس نم نمؤملا دبع ةفيلخلا هيبأ

 عون مازعلا ىلع « ماكحو خايشأو ءارمأ نم نيدحوملا ءامعز لمحي نأ هتلاسرب

 . مادعإلا ماكحأ ريرقت ىفو « ءامدلا ةقارإ ىف لادتعالاو صرخلا نم

 اهنم تهجو « ةبطرقب ديعس ىلأ ديساا هيخأ ىلإ ةفيلحلا ةلاسر تلصو املو
 ىف سانلا ىلع تئرقو « نيدحوملا رظن تحت ىلا سلدنألا دالب رئاس ىلإ خسن
 ةرضح ىلإ ًادئاع « ليلقب كلذ دعب ةبطرق ديعس وبأ ديسلا رداغو « عماوحلا
 . مدقت امسح ةفيلحلا ةبغر ىلع الوزن شكارم

 لئابق نيب ةراغ لابج ىلإ ةنتفلا تداع (م 1155 ) ه ه5 ةنس لئاوأ قو

 هناطلس طسبو « نايصعلاو جورحلا ىلإ دافعنم نب عبس اهميعز داعو « ةجاهنص
 طسوتملا ضيبألا رحبلا ءىطاش ىلع فيرلا دالب نم ةدتمملا ةقطنملا رئاس ىلع

 ىدتعيو « قرطلا عطقيو « ةقطنملا كلت ىف ًاداسف ثيعي ذخأو « ةتبس ىتح الاهش

 رصقلا ةقطنم ىتح ًابرغ هناودعو هثيعلصوو «ًآببمو ًايبسو التق ندنمآلا ناكسلا ىلع

 ةلصاوملا نايرش ىه ىلا « ةساسحلا ةقطنملا كلت ىف ةروثلا مايق ناكو . رببكلا
 . ةعرسبو ةوقب اهمسح بحب ىلا « رومألا رطخأ نم سلدنألاو برغملا نب

 دالب ىلإ نيسح نب فلخم ديعس ىنأ ةدايقب ايدحوم اشيج ةفيلخلا ريس دقف مث نمو
 ىف مدقت دق « ىبحم نب رمع صفح وبأ خيشلا ناكو « ةعلقلا ةهج نم ةجاهنص
 عنتماو « ةمواقم دشأ راوثلا مواقف « ةروثلا ةقطنم نم ىرخأ ةيحان ىلإ هركسع

 راوثلا نم ةيدحوملا تاوقلا لنت ملو ؛ بكاوكلا لبج ىف هتاوقب دافعنم نب عبس
 شيج ىف جرخف « راوثلا ةلتاقم ىلإ هسفنب ريسي نأ ةفيلحلا ىأر ذئدنعو . ًابرأم
 « ةراغ لابج ىلإ راسو « ديعس وبأو صفح وبأ ناديسلا هاوخأ هعمو « فيثك
 رئاسبو هب تطاحأو « هلقاعم قاعأ ىف رئاثلا معزلا ةيدحوملا تاوقلا تلزانو

 اولتحاو « ًاقيزمت مهوقزمو « ًارسأو التق مهيف تنعمأو « ةيحان لك نم هبحص



 مس[

 رئاس تنعذأو « هتثج تبلصو « دافعنمنب عبس ةروثلا معز لتقو 5 مهضارأأ

 .تبلط ام ىلإ تييجأف « نامألاو حفصلا ىلإ تعرضتو « ةقطنملا كلت ىف ةجاهتص
 . (م1151/ ةنس سطسغأ ) ه 517 ةنس لاوش لئاوأ ىف ةراغ ةروث عمق متو
 نم اورسأو « لمحلا باودو ةيشاملا نم ةلئاه مئانغ ىلع نودحوملا ىلوتساو

 ةرضح ىلإ ةرفظملا هركاسع ىف بوقعي وبأ ةفيلحلا داعو .فالآ ةعبرأ وحن راوثلا
 نب نسحلا ىأ بتاكلا ملقب ةلوطم ةلاسر حتفلا اذه نع تردصو « شكارم

 خايشألاو نيدحوملا رئاس ىلإ تهجوو « لاوش نم رشع عبارلا ىف ةخرؤم شايع
 ًايلاو ىلع نسحلا ابأ ديسلا هاخأ ةفيلخلا نيعو « ©7سلدنألاو برغملاب ةبلطلاو
 . ةراغو فيرلا ةقطنم رئاسو ةتبس ىلع

 ىتح « رهشأ ةعضب ةراغ ةنتف داخإ ىلع ضمت مل هنأ ركذلاب ريدج وه اممو
 علخ اونلعأو ء تررسات لبج ةيربرعلا نوطبلا ضعب راثو « ةديدج ةنتف تثدح
 نيدحوملا نم رفاو ركسع ىف ةفياخلا وخأ صفح وبأ ديسلا مهلإ راسف « ةعاطلا
 . ؟9مهتفأش لصأتساو مهقزم ىح « مللتق ىف دتشاو
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 مهاربإىأن ب هللادبع ىأ خيشلا ظفاحلل بوقعي ىأ ةفيلحلا بدنىلإ مدقت اهف انرشأ
 «ديدحلا ىلاولا هب ىنعام لوأ ناكو . ه 051 ةنس نابعش ىف كلذو ةطانرغ ةيالول
 «شيندرم نبا فالحأ نمىراصنلا ةقزترملا ناودع نم ةطانرغ زاوحأ رهطي نأ
 ثيعتو « شآ ىداوو ةطانرغ نبب اهف عقاولا « هبل ١ نصح لتحت مهنم ةوق تناكو

 راوسأ ىلإ ًانايحأ لصتو « عورلاو بارخلا اهف ثبتو « ةقطنملا كلت ىف رارمتساب
 نصح ىلإ راسو هتاوق هللا دبع وبأ ظفاحلا دشحف « اهتمالسو اهنمأ ددهتو « ةطانرغ

 « ىراصنلا نم هتيماح قزمو « ةونع همحتقاو « ةدشب همحاهو « روكذملا هبل
 ةفيلدلا ىلإ ثعبو « ةطانرغ ىلإ ًارفاظ داعو « اهرشو اهثيع ىلع كلذب ىضقو
 . هاضرو هركش نع اهف برعي ةلاسرب ةفيلخلا هيلإ ثعبف « هيعسب هئبني

 اهحرسم ناك « ةرتفلا كلت ىف تعقو ىلا سلدنألا ثداوح مهأ نأ ىلع

 نايبلاو . 45 ةحول كلذكو ء بو | 8+ ةحول و ةمامإلاب نملا » ىف ةالصلا بحاص نبا )١(
 اهلكأب متفلا لامر ةالصلا بحاص نبا انيلإ لقنيو . ١700و ١7و ء 54ص ثلاثلا مسقلا برغملا
 . ه١ ىلإ 84 نم تاحوللا لغشت ىهو

 .ب 1١8 ةحول ةالصلا بحاص نبا (؟)



 تغب

 اهدعاس دادتشاو « ةئشانلا لاغتربلا ةكامم مايق ناكو « هيسادنألا برغلا ةيالو

 سلدنألا دعاوق ىلع ديدحلا رطحلا لثم « زيكيرنه وسنوفلأ اهكلم دهع ىف
 تبرطضا اهيح زيكيرته وسنوفلأ ناكو « ةديدحلا ةكلمملا هذهل ةمحاتملا ةيبرغلا

 ةراغإلل ةصرفلا هذه زبنا دق « برغلا دعاوق ةنئفلا تععو « سلدنألا نوثش
 ةنوبشأ ىلع ءاليتسالا ىلإ صخألاب قوتي ناكو « ةرواحما ةيمالسإلا دعاوقلا ىلع

 نيملسملا لقعم تناكااهنوكلو « اهتتاصحلو « هئجاتلا رهن بصم دنع ذفلا اهعقومل
 هعورشم ذيفنتل ةيفاك ىوق هيدل نكي ملاملو . ةيلاغترلا ىضارألا بلق ىف عينمل
 ناملألاو زيلجنإلا نم قرشملا ىلإ ةهجنملا ةيبيلصلا تاوقلاب ةناعتسالا ىلإ هجتا دف
 . ةريبك فئاوط هتنوعمل مهم بذحي نأ لعفلاب عاطتساو « ( نييدنلوهلا) كنملفلاو
 تطبارو «ةنوبشأ ةرصاحم هتاوق ىف راس (ه١54 رخاوأ) م1141 ةنس لئاوأ فو

 ىلإ دادم] ةيأ لوصو نود لوحتل ءانيملا لخدم ىف « رحبلا ىف ةيبيلصلا تاوقلا
 ةنيدم ةيمالسإلا ةنورشأ تناكو « ربشأ ةعضب راصحلا رمتساو . ةروصحملا ةنيدملا

 اهمابو «ةميظع باوبأ ةدع اهو « ةمخض ةعينم راوسأربلا ةيحان نم اهمحم « ةعينم

 «ماخرلانم دمع ىلع « ايانح قوف ايانح هيلع تدقع دقو « ابماوبأ مظعأ وه ىنرغلا
 قرش بابو « رحبلا باب ىمسي ىلبق باب الو « ماخر نم ةراجح ىلع ةنبثم

 عفادو « ةديدع كراعم ىراصنلاو نيملسملا نيب تعقوو . ©0ةمحلا باب ىمسي

 تينا دقو ءاقحرم ديد ناك راصحلا نكلو +: عافد دقأ محرك نع نوملسلل

 دعتسا مث . عضاوم ةدع ىف راوسألا تملثو « ًاعابت ةروصحملا ةئيدملا دراوم

 ةفعاضم ىلع مهم « وسنوفلأ مهكلم مهف بطخو . ةمساحلا ةبرضلل نويلاغتربلا

 ةعباتم نم مهنكمت ىلا « لاومألاب ةينغ ةنيدملا نإ مل لوقيلو « لاتقلا ىف دوهجلا
 « سئافنلاو ىلح اب رخزي ىذلا مهعدوتسمو « مهزنكو ءادعألا لقعم اهنإو « برحلا

 . ةنيدملا اوذخخأي نأو « ةمولثملا راوسألا هذه اومحتقي نأ مهلعف

 2 نوملسملا عفادو « ةلئاه ةيومد نكلو « ةريصق ةريخألا ةكرعملا تناكو

 اذه نكلو . ًاريرم ًاعافد « مهتئيدم نع « راصحلا لاوهأ نم اوناع امم مغرلاب

 اماب نم ةنيدملا اولخدو « راوسألا ىراصنلا متقاو « ًاثيش نغي مل سئايلا عافدلا
 « مهنم ءايحألا رسأو « ةميظع ةلتقم نيملسملا نم لتقو  ةمحلا ب اي  قرشلا
 معنلاو لاومألا نم اهف ناكو « ًاعيرذ آمن ةنيدملا ىراصنلا بهو ؛ ًاقيقر اولعجو

 )١( ص - ندلدنألا ةريزج ةفص - راطعملا ضورلا 1١5



 تاه

 فقسأ اهل نيعو « ةسينك ىلإ عماحلا اهدجسم لوح لاخلا ىنو . روصتي ام ظعأ

 سماخلا مويلا ىف ةنوبشأ ىلع نييلاغتربلا ءاليتسا ناكو « وتريلج فقسألا وه
 لوألا ىدامح ) م1141 ةنس ربوتكأ نم نيرشعلاو ىداحلا ىف ليقو « نيرشعلاو

 , ©90(ماهول ةنس

 لامث ةعقاولا نيرتنش ةنيدم ىلع. تقولا سفن ىف زيكيره وسنوفلأ ىلوتساو
 « ةقطنملا كاتل ةماتملا ةيمالسإلا ىضارألا رئاس ىلع ىلوتسا مث « ةنوبشأ قرش

 كئموي روسيملا نم نكي ملو . « هرودامارتسا » ةيالو نم ىنرغلا مسقلا نوكت ىلاو
 نأ « سلدنألاب ةنتفلا مارطضاو « برغلا ثداوح مهّلغش دقو « نيدحوملا ىلع

 . ةيئانلا ةيمالسإلا دعاوقلا هذه داجنإ ىلإ !وردابي

 نآ نم برغلا ةيالو ىضارأ ىلع ريغي ًاماوعأ زيكيرته وسنوفلأ رمتساو
 ةلواحم نم ناكام ىلإ لبق نم انرشأ دقو « ةحناسلا صرفلا بقرتيو « رخآل

 « نيدحوملا ةمواقم ىلع هب نيعتسي نأو «هفلاحم نأ « نيديرملا ةنتف معز ىسق نبا

 . (هه45 ةنس ) هكالهو ىسق نبا طوقس نم ةلواحملا هذه ىلع بترت امو

 ةجاب بحاص ريزو نبا ربع « برغلا دعاوق ىلع لاغتربلا كلم ناودع مقافت املو

 نكلو « (ه 849 ةنس) نمؤملا ديع ةفيلخلاب ًاثيغتسم برغملا ىلإ رحبلا ةربايو
 . نوعلاو داجنإلا ى هدوعو لذبب ذئدنع ىتكا نمؤملا دبع

 زيكي رثه وسنوفلأ ةدايقب نويلاغتريلا ىلوتسا (م 115٠0 ) ه هده ةنس ىفو

 ىلع عقاولا «©"9سناد ىلأ رصق وأ حتفلا رصقب ىمسملا عينملا ريغصلا رغثلا ىلع

 هورصاح نأ دعب « ةنوبشأ قرش ىونج طيحما ىلع ( ربوطش ) وداس ربت بصم
 , ؟9روكذملا ماعلا نم هينوي 74 ىف هطوقس ناكو « رحبلاو ربلا نم نيرهش ىدم

 « ليلقب نمؤملا دبع ةافو ليبق ( 11715 ريمسيد ) ه هها/ ةنس رخاوأ ىفو

 اوثبلو ء اهيلع ءاليتسالاو ةجاب ةنيدم وزغب نيرتتش ىراصن نم ةيوق ةلمح تماق
 .©0اهراوسأ اومدهو « اهعوبر اوبرخ نأ دعب الإ اهورداغي ملو « ربشأ ةعبرأ اف

 لثدتتمسم : طقلوتمتو 0عمعمل لع عممدممت اتط, 0ةلسم تهم. 12 )١(

 مل1عم66: 06 8ه] ةيلاغت ربلاب وهو ( ؟)

 8 ةلتمممولم : !سمعمنم قلسمط هلع كلذكو ؟؟ة ص ءاريسلا ةلخا ىف رابألا نبا (؟)
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 تبا[ تي

 قفو عقو دق ةجاب ىلع نييلاغترلا ءاليتسا نأ دعب ايف ىرن فوسو اذه
 . ماوعأ ةرشعب كلذ دعب ىرخأ ةياور

 نم ةديدج ةلسلس لاغتريلا ىراصن أدب ىتح « كلذ ىلع ليلق ضع ملو
 هدئاقو ناودعلا اذه مظنم ناكو . ةيمالسإلا ىضارألاو دعاوقلا ىلع تاءادتعالا

 ©ع:2140 5ع 6 لسابلاب » ةينارصنلا خيراوتلا قى ثعنيو «ودلا ريج ىعدي رماغم

 ةدنارج جلعلاب ٠ ةيمالسإلا ةياورلا هفرعت ىذلا رماغملا اذه ناكو « د00

 فورظلا ىف هطاشنل ابيط الاجم ىنلأ « ةبهان ةباصع سيئر وأ قيرط عطاق « قيلحلا

 ىلع صخألاب ريغي ناكو « ةيسلدنألا برغلا دالب ى ذئموي ةدئاس تناك ىلا
 هّجاتلا ىربم نيبام سويلطب عاطق ىف ةعقاولا ةيمالسإلا ىضارألاو تالحملا

 تاراغلا هذهم موقي ناكو « ابمنو ًابيرختو التق اف ثيعيو « هناي ىداوو

 ديّسلا لغفي ناكام وحن ىلع « هتبصعو هباحصأ ىفو « هسفن باسحل تاوزغلاو

 نم غلبي نكي مل هنأ ديب . فئاوطلا مايأ سلدنألا قرش ىف (رودايبمكلا) روطيبنكلا
 ضعب ناك نإو « ديسلا غلبم « هتناكم وأ هتبصع ثيح نم الو « هتيصخش ثيح
 لاغتربلا كلم ناكو . « ىلاغتربلا ديسلاب » هيمسيو « ديسلا نيرق هريتعي نييلاغتربلا
 حاجن ىلع بترتي امل « لاجرلاو لاملاب هنواعيو « هرزاؤي زبكي راه وسنوفلأ

 حاتتفا ىف ةمخضلا هعيراشمل ديهملاو « نيملسملا قاببش] نم ههاراغو هتالمح

 لامعأ  رصاعملا ةيوارلا وهو  ةالصلا بحاص نبا انل فصيو . مهدعاوق

 : ةيتآلا ةرقفلا ىف هتارماغمو ودلاريج

 ةدجن نم نياع دق « ةيرملق بحاص « ىيلحلا رداغلا كنرلا شنوفدأ ناكد
 « هلاجرب كلذ ىلع هناعأ ام « نوصحلاو دالبلا ردغل ةظقيتو «ةدنارجبلكلا اده

 ةرطملا ىلايللا ىف للستي بلكلا ناكف « هلاجرأب روغثلا ىف نيملسملا ىلع هطلسو

 نم تالآ دعأ دقو « دالبلا ىلإ « جلثلاو حبرلا ةديدشلا « ةملظملا ةكلاحلا
 رماسلا مان اذإف « موريو موي ىلا ةنيدملا روس ولعب « ناديعلا لوطأ نم ملالسلا

 هسفنب اهلع قرو « جربلا بناج ىلإ ملالسلا كلت ىلأ « ةئيدملا جرب ىف ملسملا
 كتداع تناكام ىلع ملكت « هل لوقيو « رماسلا ىلع ضقنيو « جربلا ىلإ الوأ

 « ةنيدملا روس ىلعأ ىف همزلأ « هتلمح عولط قوتسا اذإف « انب سانلا رعشي اليل
 هودجو نم اولتقو « ةنيدملا اولخدو « ةركنم ةميظع ةحيص مهاغلب اوحاص



 تاق تن

 . ©9(اينفو ًايبس اف نم لك اوذخأو « هوبلتساو

 «برغلاةيالو نم عاطقلا كلذ ىف ودلا رج اهازغ ةيمالسإ ةدعاق ل وأ تناكو
 ىف اهمهدف « هنجاتلا رهن نم ةبرقم ىلع ةدرام ىلامث ةعقاولا ©0هاجرتن ةنيدم ىه

 ةنيلم لج ضقلا م م 2 ( م1156 ةئس ويام ) ه ه١ ةنس ىلوألا ىدامح رهش

 هلاجرت عم اهعابو « 015 ريشتس)) ماعلا سنت قم ةدعتلا ىف ربك ف ةرباي

 ىلوتساو « هاجرت برغ ةعقاولا '9شرصاق ةنيدم ىلإ راس مث . ىراصنلا ىلإ
 نصح ىلع ءاليتسالاب اهعبتو 2« (1156 ريمسيد )هه 0١ ةنس رفص ىف اهبلع

 ىلوتساو . ماعلا سفن نم ةرخآلا ىدامح ىف قرشلا اهبونج ىف عقاولا ن ثجئاتنم

 ىبرغ نم ةبرقم ىلع عقاولا ©©ةينالج نصح: مث « ةبرش نصح ىلع ًاريخأ
 هذه تناكو . اهلهأ ىلع قييضتلاو « اهلع ةراغإلل ةدعاق هذختاو ؛ نيل
 هيف لغش ىذلا تقولا سفن ىف برغلا ةيالوب تعقو ىتلا ةيلاوتملا تاوزغلا
 سويلطب وزغل ةمدقم «٠ سلدنألا قرش ىف شيندرم نبا ةلتاقع نودحوملا

 عم. عارصلا ضوخ ىلإ ةردابملا ىلإ كلذب نيدحوملا كيرحنو « اهطوقسو
 .طوقسلا نم ةيسلدنألا برغلا ةيالو ةيامحو « سويلطي دادرتسال ٠ ىراصنلا

 انيأر امسح  ه 059 ةنس  ىلاتلا ماعلا ىف بوقعي وبأ ةفيلحكلا لغشو
 نينحولا فأر ق قفتا (م 1157) ه ه58 ةنس لئاوأ ىفو . ةراغ ةنتف عمقب

 ءارجإلا اذه ببس حضوي ام ةياورلا لاوقأ ىف سيلو . ةفيلخلل ةعيبلا ديدجت ىلع
 ىف اهلاكتساو « نمؤملا دبع ةفيلخلا ةافو بقع اهدقع قبس ةعيب ديدجت ى
 «ةفيلخلا امهخأل هللا دبعىنأ ديسلاو ديعس ىنأ ديسلا ةعيب تمن ائيح « هه ةنس
 ناونع كلذ نوكي نأ الإ مهللا « نينمؤملا ربمأب كلذ بقع بوقعي وبأ ىمستو
 ةقطنم تلمش ىلا ةراغ ةروث دا دعب ةعاطلا ىلع لئابقلاو دالبلا رئاس عامجإل
 ةفيلخلا اهلإ ريسي نأ اهدامحأ ىضتقا ىتلاو « برغملا ىلا# ىف ةساسح ةريبك
 « ةقمنم ظافلأ ىف هتداعك ءارجإلا اذه انيلإ ةالصلا بحاص نبا فزيو . هسفنب

 ال ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا ًاضيأ عجارو . 1118 ةحول ةمامإلاب نملا باتك ف (1)
 . 088 ص " ج نودلخ نبا كلذكو

 , ةسزللاه ب ةينابسإلاب ىه (؟)

 ابسإلاب ىه (؟)
 لدصتس مق هينالج و ء 5عممه هب رثو ء ةقمداهمعطع ةينابسإلاب شجئاتنم ( ؛ )

 م, ©8«ععرعو م ةينا
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 بولقلا هللا عنخ ةنسلا هذه لوأ ىف » ؛ ه #05 ةنس ثداوح ى انل لوقيو

 سوفنلاو « ةقفوملا ءارآلا نم « رياشبلاو دوعسلاب ةنذملا رئامفلا صولخم

 «نيددحوملا عامجإب كلذ لككف « انديسل قحتسملا ةيمسإلاب حب رستلاو « ةعيبلا ديدجتب
 لسرأ « ميرك باتكب ذفن دق ءزيزعلارمألا اذه نإ « انللوقي مث . « هللا مهزعأ

 نع قفتا امب » هل اثبنم « ةيليبشإ ىلاو ليعامس] مهاربإ ىنأ ديسلا ةفيلخلا ىخأ ىلإ
 . نيدحوملا ءارآ هيلع تعمتجا ىذلا « ديدسلا لعفلاو « ديعسلا ىأرلا عامجا

 اذه ىو . « بوقعي ىلأ مامإلل.ةيمامإلا ةيمسإلاو ةيناوضرلا ةعيبلا ديدجت نم
 « ةيلبيشإب نيدحوملا عيمحو « هيف ءاج امم سانلا ذخأي نأب ةفيلخلا رمأي باتكلا
 ةقلامو ةطانرغو ةبطرق لثم « نيدحوملا رظن تحت ىلا سلدنألا دالب رئاسو

 مهاربإؤبأ ديسلا هجوف . اهطورش ىوأ ىلع ةعيبلا دقعب كلذو «٠ سلدنألا برغو

 هتءارقب لفتحاف « ةطانرغ ىلاو هللا دبع ىلأ ظفاحلا هليمز ىلإ باتكلا ةخسن

 ىلإ لسرأ باتك ىف اهولعسو « مهتعيب ءاطعإ ىلإ سانلا عرهو « ربانملا قوف نه
 ديسلا اههجوو « مهطوطخم اهوعقوو « مهتعيب كلذك ةيليبشإ لهأ بتكو.. 0

 نيتقيثولا صن ةالصلا بحاص نبا انيلإ لقن دقو . ةفياخلا ىلإ مهاربإ بأ

 نيتسو ثالث ةنس ةرخآلا ىدامح نم فصنلا ىف امهاتلك تخرأ دقو ؛ نيتروكذملا

 ءاوس « ىرخألا دعاوقلا رئاس تاعبب تقولا سفن ىف ثاسرأو :©)ةئايسخو

 . شكارم ةرضح ىلإ « سلدنألاوأ برغملاب
 ربمأب بوقعي وبأ ةفيلحخلا ىمست وحنلا اذه ىلع ةديدحلا ةعيبلا تلك املو

 رمأو « نينوجسملا نع هوفع ةفيلحلا ردضأو رشبلاو نملا داسو « نينمؤملا

 ى مهلع ديقت اف « فواخلا نم مهنيمأتو « نيفئاحلا لاعلا نع اياقبلا عفرب

 « تاكربلاو ماعنإلا : ىرجم نأي رمأو « ةيطعألاو تالصلا قدغأو : يا

 تايابحلا تمنو ءاخرلا معو « معنلا ترثكف « « سلدنألاو برغملا دالب رثا

 1 ا ا و ع يس ووو

 . مهناهتو ءارعشلا حئادم ةبسانملا هذه ترثكو « ةعنايلا ضايرلاو «ةمخفلا رودلا

 : اهعلطم اذه ةيدحوملا ةلودلا رعاش نوبرح نب رع وبأ اهمظن ةديصق كلذ نف

 دعسألا دعسب ةعلاط ءارهز دعوملل اهليذ بحست كتءاج

 ةيليبشإ ةعيب صن لقنن نأ انيأر دقو . ١١١ 4:ىلإ ٠٠١ ةحول « « ةمامإلاب نملا » باتك )١(
 كلانه مجا رتلف « قئاثولا باب .ىف



 ك0

 دماحلا عمسل اممص كرثت ملا ةوعدب نينمؤملا ٍرمأ عذصاف

 ©)دعقم فرشأ مويلا اهم تدعقو 2 اظءادر تسل نا ةفالخلا ىم
 هاخأ بوقت وبأ بدن  (م 1158 ) ه 078 ةنس ماعلا اذه رخاوأ ىفو

 ديسلاقباسلا اهلاو اهرداغت ذم لاو الب تناكو ؛ةبطرقل ًايلاوممهاربإ قاحسإ ابأ ديسلا
 رهش ىف كلذو « ةفيلفلا هيخأ ةبغر ىلع الوزن شكارم ىلإ ًادئاع ديعس وبأ
 نم محض ركسع ىف سلدالا ىلإ قامسإ وبأ ديسلا ريعو . ه1 ةنس ةدعقلا ىذ
 تناك ىلا ةكرحلا ةحئاف هروبع ناكو . اهتيالو دلقتيل ةبطرق ىلإ راسو نيدحوملا
 ةيراحمب عالطضالل « ةريزحلا هبش ىلإ نيدحوملا روبعل 0 نيح ذنم اهمابسأ عمتجت
 عمقيو « سلدنألا هيف "نموت « داهحلا نم ديدج دهع حاتتفاو « ىراصنلا
 . اهلع نيدتعملا ناودع
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 «ةوطحلا هذه عالطضالا ىلع مهتين تدقعنا دق تناك نيدحوملا نأ عقاولاو
 . برغلا وأ قرشلا ىف ءاوس كلذو « اهترورض ىلعسلدنألا ثداوح تنهرب ىتا
 ىلإ « اهنأثب نيدحوملا ىأر هيلع قفتا امو « ةينلا هذه رمأ ةفيلخلا غلبأ دقو
 ةخرئم « هيلإ اههجو ةضاخ ةلاسر ىف « ةطانرغ ىلاو هللا دبع بأ ظفاحلا خبشلا
 ررقتام ىلإ رشي اهفو «, ه5 ةنس ةرخآلا ىدامح نم نيرشعلاو ثلاثلا ىف

 هنأو ةبطرق ىلإ برعلاو نيدحوملا نم ركسع ىف مهاربإ ىبأ ديسلا لاسرإ نم
 داهحلاب عيمجلا عطضيو « ةيليبشإب نيذلا هناوخإ عم هركسعب نواعتي فوس
 ةحلسألاو تآل آلا نوئش ىف هللا دبع ىلأ ظفاحلل رظنلا رمتسي نأو « دالبلا ةيامحو
 ” , 9© ةيدحوملا تاوقلا اهلإ جاتحت ىتلا

 نأ « ةطائرغ ىلإ ةلاسرلا هذه هيف تلصو ىذلا تقولا سفن ىف ثدحو
 ىبرغ لينش ىداو ىلع شيندرم نبا دنج نم ةقزترملا ىراصنلا نم ةوق تراغأ
 كلت ىف تئاعو « ةدنر زاوحأ ىلإ تلصو ىتح ًابونج تعفدناو « ةطانرغ
 ىوق ركسع رههجتب هللا دبع وبأ ديسلا ردابف « اهتيشامو اهلاومأ تبهتناو « ةقطنملا

 74 ص ثلاثلا مسقلا « برغملا نايبلا ىف كلذك تدروو « بو 1 ٠١07 ةحول ةمامإلاب نملا ىف ةالصلأ بحاص نبا اهدروأ (1)
 بوا١٠11 ةحول « ةمامإلاب نملا :. ىف ةلاسرلا هذه صن ةالصلا بسام نيا انلااةووأ (0)

 .الللو



 تناقل

 لواحف « شآ ىداو نم ةبرقم ىلع مهتدوع نيح مهم تقتلاف « اهعدرو اهدرل

 3 لبحلا ىلعأ 2 موهد نيدحوملا نكلو 2 بيرق لبي عانتمالا ىراصنلا

 دقو « لبحلا تافاح نم اوطقاستو « مهفوفص تقزم ىح ؛ ةدشب .مهولتاقو
 اهعمو 2 بآلشألاو مئانغلا نودحوملا قاتساو « ارسأو التق قلم ىف

 ةطانرغ ىلإ ملوصو دنع مهقانعأ تبرض ىراصنلا نم ًاريسأ نيسخو ةثالث

 «ةفيلحلا ىلإ رصنلا كلذ أبنب « هللا دبع وبأ ديسلا ثعبو « (م 1158 ةنس سرام )

 , ©9هقيفوت ىلع هللا دمحمو « ركشلا ابف ىجزي ةلاسرب هيلع درف

 ىبونج ى عقاولا « ةريبط رغث ىلع نودحوملا ىلوتسا ماعلا اذه رخاوأ قو

 تراث ىتلا دعاوقلا نم ةريبط تناكو « هناي ىداو ربت بصم ىبرغ لاغتربلا

 «فسوي وبأ ةفيلخلا ناكو« هه44 ةنس ىف كلذو «هنوئشح تبرطضا نأ مايأ برغلاب

 لزان دق « نمؤملا دبع ةفيلخلا هيبأ دهع رخاوأ ىف « ةيليبشإل ايلاو ناك نأ مايأ
 هقادديع اجب ئاثلا كلذ ةريبط :هيخانعناكو © اهننتقر رئظي رفا اكرم ةريظ

 ىلع ىدتعي « ةقطنملا كلت ىف هثيع رثكو « هناودعو هرش مقافت دق « هللا دبع نبا

 « قيرطلا عاطقو رشلا لهأ نم هتبصعب « راجتلاو « ةلباسلاو نينمآلا ناكسلا

 .اهئاد مسحو « ةريبط ذخأ ىلع نودحوملا لوع ذئدنعف « رحبلا وأ ريلا ىف ءاوس

 اهورصاحو « اهنم بيرقلا ةلطسق نصح اولتحاو « ةيوق ةلمح ىف الإ اوراسف
 مه ه5!“ ةنس ةدعقلا ىذ رهش ىف كلذو « ملستلا ىلإ تنعذأ ىتح « ًارحو رب
 , 99(م1154 ةنس ريمتيس )

 معزلا مودق وه « صاخ ىزغم وذ ثداح عقو ًاضيأ ماعلا اذه رخاوأ فو

 ةنبإ هتخأ جوزو نويل كلم ىناثلا ودنانرف ربص سيجميردر ودنانرف ىلاتشقلا

 خايشأل هتبغر نع بارعإلاو « ةيليبشإ ىلإ هيوخأ عم ءسيدنوم ر وسنوفلأ رصيقلا

 ةعيشل ًاذبانمو 3 نينمؤملا ريمأل ًافيلحو ًاقيدص نوكي نأ ىف « ام نيدحوملا

 «شكارم ىلإ مودقلاب هل نذأف « ةفيلخلا ىلإ هتبغرب نودحوملا ثعبف « ىراصنلا

 ريخ هعم نمو هلزنأو 2 غلاي باحرتب بوقعي وبأ ةفيلخلا هلبقتساو « اهملإ مدقف

 نأ داك ىتحو « امركم ًاززعم « رهشأ ةسخ ةيدحوملا ةمصاعلاب ماقأو « لزنم

 .بو 1 11؟ةحول « ةمامإلاب نملا » ىف ةلاسرلا هذه صن ةالصلا بحاص نبا انل دروأ (1)

 ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلاو « ب ١15 ةحول « ةمامإلاب نملا » ىف ةالصلا بحاص نبا ( ؟)

 .ا98و الابل ص
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 رهشي ال « صلخلا نيملسملا فيلحو هفيلح نوكي نأ ةفيلخلا دهاع دقو « ؛ مسني
 متأب نودحوملا هلمشي نأب ةفيلخلا رمأ دقو هدالب ىلإ داع مث . طق ًآناودع هيلع
 ودنانرف » مساب ىلاتشقلا معزلا اذه ةالصلا بحاص نبا انل مدقيو . ةياعرلا
 ةماهشلاو بسنلا ريهشلاب ) هفصيو « هلاجرت بحاصب هبقليو « ىنارصنلا سار

 . 232, ىراصنلا دنع

 .نيدحوملا نيبو نويل كلم ىناثلا ودنانرف نيب فلاحتلاو حلصلا دقع كلذ التو

 « زيكيرته وسنوفلأ لاغترلا كلمو ودنانرف نيب مرطضت ةموصحلا تناكو
 ةريمألاب ًاجوزتم ودئائرف ناك ذإ « ةرهاصملا رأوا نزع نم امهييدناكام غراب

 عطتسي مل ودنانرف نأ اهمهأ ع ةريثك بابسأل كلذو « لاغتربلا كلم ةنبا اكاروأ

 . سيدنومبر وسنوفلأر صيقلا هيبأ نع هثروىذلا لاغترللا ىلع ةدايسلا قح لوازي نأ
 ةكلمم وحن هعاطأب هجتي « ةلاتشق ىف هبورحو هلغاشم نم غرف ذم ودنانرف ناكو

 نم زيكيرنه وسنوفلأ هزرحم ناكام ىلإ سجوتلاو دسحلا نيعب رظنيو « لاغتربلا

 لاغت ربلا كلم حوتف دتمت نأ صاخ عونب ىشخمو « نيملسملا ىلع ةيلاوتم تاراصتنا
 لاف ةساس نع اهنأ ودئانرق يري ىلا ةيمالسإلا ىقازألاو دعاوتلا كب لإ

 ؟0(وجيردر ذادويث ) ءوجردر ةنيدم نيصحت ىلإ دمع دق ودنانرف ناكو . نويلو
 « ةبيرقلالاغتربلا ىضارأ ىلع ةراغإلل ةدعاق اهذختاو « لاغترلا د ودح ىلع ةعقاولا
 كلذ لك. لافتزربلا دولخ لع ةينم نومقحيو عالق ةدع تقولا سفن ىف أشنأو

 هبناج ىوقي نأ ًاريخأ ىأر مث مث .امساح ًاعارص لاغتربلا كلم عم ضوخم نأل ًادادعتسا

 ««جوبيبلاب ١ « ودنانرف ةيمالسإلا ةياورلا ىمستو . نيدحوملا عم فلاحتلا دعب
 . « ةرومسو نويلو ةابآو طاطبسلا ١ بحاصانايحأ هيمستو « طاطبسلا بحاصب هو
 اهانعمو « ظا-ههطدوم ةيلاتشقلا ةملكلل فيرحت وهف «جويبلا موأ « جوبيبلا » امأف
 ,©9هيلإ ريشت نأ ةيمالسإلا ةياورلا تفي ملام اذهو . هلبألا كلذكو « باعللا رثكلا

 ذئتقو تناك دقو « وجيردر ةادو بحاتمو ةانعف»# طاطيسلا بحاتص و امآو

 ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلاو - ١1107 ةحول « ةمامإلاب نملا » ىف ةالصلا بحاص نبا )١(

 .ا78 ض

 ةيمستلا تفرح اهنمو 010084 ةمدقلا ةيلاتشقلاب و 0119م9 8ه9,زعم ةينابسإلاب ىهو (؟)

 ” . «٠ طاطبس نب ةيبرعلا
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 مهْنأ وه نيدحوملل ودئانرف ةفلاحم تارمث لوأ تناكو . هتاكرحت ةدعاقو هرقم

 رطيسملاو ؛ةلطيلط مكاح ارال ىد وينون تنوكلا لاتق ىلع هتنواعمل ركسعب هودمأ

 ةلمحلا هذه تناكو . ةلاتشق كلم ليبنلا وسنوفلأ ىبصلا كلملا هيخأ نبا ىلع

 ىلع وبأ ظفاحلاو نوزع نب ءالعلا ىنأ ةدايقب ةيليبشإ ىف تدشح ىتلا ةيدحوملا

 ودنانرف تاوق عم نودحوملا لخدو . ٌومحنب ىسوم ظفاحلاو « تلصمت نب رمع

 سايرتسألا دودح ىتح هعماوراس مث ؛ هموصخخ دضدعم اوبراحو «ةلاتشق ىضارأ

 دقو « نمملاس اوداع مث « ربشأ ةسج ةوزغلا هذه ىف اوماقأو « (شيرتشأ)

 رهابي نأب « قيثولا دهعلا هسفن.ىلع عطقو « مهتدجنو مهترزام نويل كلم طبتغا
 ىناوتيالأو هيضارأ ىلع نودتعي نيذلا « ىراصنلا دض نينمؤملا ريمأ عم لاتقلا ىلإ

 هارتس انك دهعلا اذه وأ دقو . هدلب ةعبب ىف كلذ ىلع مسقأو ؛ طق كلذ ىف

 , ©9ءافو متأ سويلطب ثداوح ىف

 مسقلا « برغملا نايبلاو « 18١1و 1107 ةخول , ةمامإلاب نملا » ىف ةالصلا بحاص نبا (1)
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