
 ناو
 سلدنالا ثداوح

 قرشلا ةكلمم طوقسو

 . كلذف بوقعي ىنأ ةفيلحلا ةلامر . وزفلا فانئتسا ىلع مهمزع . سلدنألا ثداوحب نيدحوملا مامهأ

 عانتماو ةنيدملا طوقس . سويلطب حاتتفال روفابمس ودلا ريجو لاغتربلا كلم زيكيرنه وسنوفلأ ةطخ
 . لاغتربلا كلمل هتموصخ ثعاوب . نيدحوملا داجنإل نويل كلم ودنانرف لخدت . ةبصقلاب نيدحوملا
 ةنيدملا ملسي ودنانرف . هقالطإ مث « هرسأو لاغتربلا كلم ةميزه . نيقيرفلا نيب ةنيدملا لخاد لاتقلا
 | . ةبطرق نع عافدلا ميعدت . نيدحوملل

 لسشيند رم نبا ثعب . نيدحوملا همامفناو
 وفارس ىدلا ريج ةمجاهم . سويلطبل ًآيلاو
 ةبطرق ةالو ءاعدتسا . مهرباكأ ومو

 مهدر نع نيدحوملا دعاقت . سلدنألل
 نيب ةكرعم . اهدادمإل نيدحوملا ىعس

 كشمه نبا ديحوت . كشمه نباو شيندرم نبا نيب قاقشل
 صفح ىنأ خيشلا نب ىيحي ىنأ ظفاحلا نييعت . هلاتقل هتاوق

 نيدحوملا ةميزه . نيدحوملا نيبو هئيب لاتقلا . سويلطبل را
 نييلاتشقلا وزغ . مهدوع مث ةرضحلا ىلإ ةطانرغو ةيليبشإو

 . سويلطب ىلع ودلا ريج تاراغ . ةيعيبطلا ثادحألا ضعب
 ظفاحلا لتقمو نيدحوملا ةميزه . ودلاريجو نيدحوملا

 ىلع ءاضقلاو شيندرم نبا ةيراحمب ءدبلا حوجرت . وزفلا ةكرح رخأتو ةفيلخلا ضرم . ىيحي ىنأ
 اوقلا ف صفح يأ ديسلا روبع . هتكرح
 امل . اهحاتتفال الإ نويل كلم ريسم
 نصحل ديعس ىنأ ديلا حاتتفا . حلصلاو

 جورخ . ىراصنلل شيندرم نبا ةقداصم

 اجيق ىلع مهؤاليتسا . شيند رم نبا لاتقل

 . سويلطب داجنإل هتاوق ىف ديعس نأ ديسلا ريسم . ةيدحوملا ك
 فلاحتلا ءاقبتسا ىلع امههافت . ىنارصناا كلملاو ديسلا ءا

 . لالحنالا اذه لماوع . هاوق لالحناو شيندرم نبا

 صفح يبأ ديسلا ةدايقب نيدحوملا ريسم . هيلع هئارزوو هتدا

 اهطوقس مث ؛مهّتعاط ىف ةقرول لوخد . ةيسرم ىلع مهفحز . ل

 هيخأ فقوم . نيدحوملل شيندرم نبا ةعفادم . مهتعاط ىف ةلفب مث ةريزحلاو شلأ لوخد . ميهيديأ ك
 ةيرمأب لاله نب دمحمو شيندرم نب دمحم مايق . ةيدنلب وزحل ىراصنلا ةلواحم . ةيسنلب ىلاو فسوي.

 ةروث . هتلود راينا . اطوح ليق امو هتافو . هلذاختو شين4رم نبا بارطضا . نيدحوملل امهمتوعدو

 ةيموقلا ةيملدنألا اهتفصو شيئدرم نبا

 اور . نيدحوملا ةعاطلا هتداقو لاله هدلو

 ارباكأو لاله ريسم . ةيسرم نيدحوملاو

 ةنبا نم ةفيلخلا

 نالعإ . هتعاجشو هتردقم . اهياعممو شيندرم نبا ةيصخش

 صفح يبأ ديسلا لوخد . ميلستلاب شيندرم نبا ةيصو نع ةيإ
 جاوز . بوقعي ىنأ ةفيلخلل مهتعيابم . ةيليبشإ ىلإ قرشلا
 . هتيامبو كشمه نبا . شيندرم نبا

 ةروطخ نع نيلفاغب «نيدحوملا خايشأ نم هناوعأو بوقعي وبأ ةفيلحلا نكي مل
 ةيمالسإ دعاوق طوقس نم اهم نرتقا امو «سلدنألا ىبرغ ف تعقو ىلا ثداوحلا

 كلملا دي ىف نيرتنشو ةنوبشأ طوقس ىلع ىضم دق ناكو . ىراصنلا ىديأ ىف ةديدج

 ( ١ ج نيدحوملاو نوطبارملا - ” )
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 نيتاه دقف ىلع ًاعون نايسنلا بلغ دقو « ًاماع نيرشع وحن زيكيرنه وسنوفلأ

 نيلاغت ريل مدقت نكلو « ىنانلا امهعقومل برغلا دعاوق نم نيتماهلا نيتدعاقلا

 مهديدهتو « ةينالجو ةربايو شرصاقو هّلاجرت لموت < ةذوامو سويلطو وم

 « فقوملا ةروطخ نم داز « هناي ىداو رب ىّبفض ىلع ةعقاولا ىضارألا رئاسل

 . اهتيامح ىلع لمعلاو « سلدنألا داجنإ ىلإ رادبلا بوجو ىلإ نيدحوملا هبنو

 مق اطال ىللاو «برغملاب تعقو ىتلا نتفلاو ثادحألا تلاح دقو

 تبتتساو « نئفلا كلت تأده ءه ه4 ةنس تلح الف . ًانيح مزعلا اذه ذيفنت نود

 لمعلا تفزأ دق ةصرفلا نأ « هينواعمو ةفيلخلل حال « برغلاب مالسلاو ةنيكسلا

 خيشلا ةرمإ تحن مههريغو نيدحوملا نم ًاشيج بوقعي وبأ زهجف « سلدنألاب

 « ةيليبشإ ىلإ رحبلاشيحلا اذه ربعو « نيدحوملا خايشأ ريبك ىبحبنب رمع صفح ىأ

  سلدنألا ىف اهم مايقلا نودحوملا مزّتعا ىلا « ةماعلا داهحلا ةكرحل ةمدقم نوكيل
 «ريزو نب ىارديس دمحم ىنأ نع القن « ةالصلا بحاص نبا انأ هلوقي امم ودبيو

 نييلاغتريلا ةحاهمب ريحا لوصو ببسب ناك « شيحلا اذه لاسرإب ليجعتلا نأ

 سويلطب ىلعموجملا عقو دقو «اميصقب نيعنتمملانيدحوملل ممرصاحمو «سويلطبل

 0 ( م1139 ةئس ليربأ ) ه 054 ةنس بجر ربش ىف
 تحخرأ ىتلاو سلدنألاب ميار ىلإ ةبسانملا هذبم ةفيلخلا اههجو ىلا ةلاسرلا

 شيحلا اذه نا « ه ه4 ةنس رخآلا عيبر نم نيرشعلاو ئداحلا مويلا ىف

 نيرهش و>حنب سويلطب ثداوح ىلق « سلدنألا ىلإ لسرأو زهج دق « ىدحوملا
 هلوصوب سلدنألا لهأ نئمطيلو « ىربكلا داهحلا ةكرحل ةعيلط نوكيل « ةثالث وأ

 . ةيليبشإب هدوجو ءانثأ سويلطب ثداوحم ئجوف هنأو

 نيذلا نيدحوملاو ةبلطلا ىلإ » بوقعي وبأ ةفيلخلا اههجو ىتلا ةلاسرلا هذهو
 دكؤتو ددرت ىهو « شايع نب نسحلا ىنأ هبتاك ءاشنإ نم ىه « سلدنألا ةريزجب

 دهعرخاوأ فنم.« ةرم ريغ اهسفن ىلع ةيدحوملا ةفالحلا اهتعطق ىلا دوعولا سفن

 ىلي اهف درو دقو « ؟2امترصنو اهثوغو سادنألا ةيامح ىلع لمعلاب نمؤملا دبع
 : نأشلا اذه صوصخم

 صرحلاو « هللا اهدهم.ةريزخلا مكاتب ةيانعلا متأ ىلع هللا مكقفو انلز امو »

 هيوقعي ىلأ ديسلا هدلو ىلإ نمؤملا دبع ةقيلخلا اههجو ىنعملا اذهب ةلاسر ىلإ لبق نم انرشأ ( ) ١
 . ( م04 ص لوألا مسقلا ) ه هوو ةنس لوألا عيبر ىف كلذو ةيليبشإ ةيليبشإل ًايلاو ناك نأ مايأ



 كلا 00-7

 « ةدهاشملاو « ةرشابملاب كلذ دصق ىلع لمعلاو « امترصنل ءاوتنالاو « اهوغ ىلع
 « امورو نيمسجم ؛ءافغألا اهئانبأو « ءادعألا اهتريج اهنم ماضتسا ام ىلع ًاقافشإ
 بويثلا رسكو « هاوفألا رغفو « صقنتلاو فيحتلاو فلكتلا نم هب اهوداكامو

 مالعأ نم بصن ام ضفخو « ديحوتلا رون نم اهف ضافام ضيغل « داصرألاو
 نمم « هتمذي نيمذتسملا « هبابسأب نيقلعتملا ءهيلإ نيشاحنملل ةبصانملاو « رمألا اذه
 2 ريسلا ىلع حصنو 2 كبسلا ىلع صلخو 2 1 تقدصو « هؤالو حص

 ذخأيو « راكفألا نم هاوسام ىلع قدصلا قحتسي اظح ركفلا نم اهل لعجنو
 ا

 ةفيلخلا تاينل اديكأتو « صفح ىنأ خيشلا ةكرحل ًاحاضيإ ةلاسرلا لوقت مث

 : داهحلا ءابعأب عالطضالا ىف

 مدلقن نأ « ةرشابملا ةمميملا ةوزغلا هذه مورم نم هلواحن ام ءانثأ ىف انيأرو »
 صفح ىنأ لجألا خيشلا ةبص « هللا مهناعأ نيدحوملا نم ٠ ًاكرابم ًاركسع انيديأ نيب
 . هيلع انمزع اهب انذؤمو « 'نيدحوملا روهمج زاوحل ةمدقت نوكيل « هللا ةزعأ

 « نوميملا وزغلا اذهل دصقلاو « ديحوتلا لهأ.ةلمحلا كرحتلا نم ناعتسملا هللاو
 ىلع نيلصاولا مكناوخإ عم عم نونواعتتف « رطاحلا هاجتو نيعلا بصن هانلعج ىذلا

 2 مزعلا اذه هللا ءاشنإ مكفادي نأ لإ مكيادعأ ةاهج لخا ف ركلإ هللا ةكرب

 2 اهسارمأ ةمربملا 2 امابسأ ةكحملا ةكرحلا هذه بكميو م طرق اله 2 لد

 هللا قيفوتب تناعتساو « ةيمحلا هللا تاذ ىف اهل تمدتحاو « ةينلا اه تدقعنا ىلا
 لامآل غلبملا نم ىجرنل انإو « ةيورملاو ةهجوملا ةركفلا اهوصأ ليصأت ىف
 ممتي ام نوعلا نم ايف بهم نأ «٠ بولطم لك كاردإب لضفتملا « بولقلا
 نإو : هيادعأ ىف ةمعنلاب هئايلوأ رودص هب ىشتو « اهأشنم لمكيو « اهأدبم
 « ةينقو فرش لك ىلع اهنم لالطإلاو « ةينمألا هذه غولبب حمسيل ىلاعت هلضف
 ,©06 زيزعب هللا ىلع كلذ اف

 هتطخ عضو دق « لاغترللا كلم زيكيرته ىسنوفلأ ناك كلذ لالخ ىو

 ٠ قيلحلا هدنا ريج هوأ «روفابم هودلا ريج عم نواعتلاب سويلطب ةنيدمىلع ءاليتسالل

 م1151 ةنس ىف ماق دق لاغتريلا كل» ناكو . ةيمالسإلا ةياورلا هيمست اهسح

 )١( ىف ةلاسرلا هذه صن ةالصلا بحاص نبا انل دروأ ٠ تاحول « ةمامإلاب نملا 188-917٠



 ما

 كلذ لبق نودحوملا هب ماق امل اماقتنا « سويلطب ةمحاهمل ىلوأ ةلواحمب (ه هه )
 تناك اذإ امحضاولانمسيلو .رثألا ىلع در هنكلو . هيضارأ وزغنملئالق ماوعأب

 برغلا راوث دحأ « ماجحلا نبا اهحاص مكح تحن لازت ام ذئدنع سويلطب
 اوماق نيذلا مهو « نيدحوملل تصلخ دق تناك اهنأ مأ « نيدحوملل نيلاوملا

 ىلع « مدقت ايف انركذ امسح « ىلوتسا دق روفابمس ودلا ريج ناكو . اهنع عافدلاب

 ةبرقم ىلع شجناتنم نصحو «سويلطب ىبرغ نم ةبرقم ىلع عقاولا ةينالج نصح
 فحز « (م1159 ةنس ليربأ ) ه 84 ةنس بجر روهش ىف . قرشلا اهلامهش نم

 ىلعوبأ اهلاو ىأرو « اهمحاهو « سويلطي ةئيدم ىلع هعومح ىف روفابمس ودلاربج
 « ةبصقلاب عنتماف « نيحاملا عفدي نأ ةفيعضلا هتيماحم عيطتسيال هنأ تلصميت نب رمع

 ىجح ةئيدملا ىلع ىلوتسي ودلا ريج داكامو . ةيليبشإب نيدحوملا ىلإ هئرصب ثعبو

 رصاحو « سويلطب لخخدو « هتاوق ىف زيكيرته وسنوفلأ لاغترللا كلم لبقأ
 تابصقلا مظعأ نمسويلطب ةيصقتناكو . .ملسقلل ةلهمول ددلحو «ةبصقلاف نيدحوملا
 فوس هنأ نم نيقي ىلع ناك تلصميت نبا نإف م نمو « ©)اهعنمأو ةيسلدنألا

 نأ ديب . ةيليبشإ نم ةيدحوملا دادمألا لصت ىبح هتيماح عم دومصلا عيطتسي
 قيرط نه « اهبصقب نيروصحملا نيدحومللو « سويلطب لهأل تءاج ةدجنلا

 . ىناثلا ودنانرف نويل كله دي ىلع تءاج . نابسحلا ىف نكي مل رخآ

 نيينارصنلا نيكلملا كابتشا هيلع بترت ىذلا فقوملا اذه مهفن ىكل بجيو

 ةنيدم لخاد « نويل كلم ىناثلا ودنانرفو « لاغتربلا كلم زيكب ره وسنوفلأ

 ءوضاا ضعب ىلتل « ءارولا ىلإ اليلق دترن نأ « اهتبصق راوسأ تحنو « سويلطب
 ةرضاحلا ةايح نه ةةيقدلا ةرئفلا هذه ىف « نيسفانتملا نيكلملا نيذه قئالع ىلع

 ىسيئرلا ةموصخللا ببس زاجيإب انحرش نأ قبس دقو . سويلطب  ةدلاتلا ةيسلدنألا

 ىتلا لاغتربلا ىلع ةدايسلا ىوعد نم ىناثلا ودنانرف هب كسمتي ام وهو « امهنب
 فرتعي نأ لاغتربلا كلم ضفرو « سيدنومبر وسنوفلأ رصيقلا هببأ نع اهنرو
 وجيردر ةنيدمل ىناثلا ودنانرف ءاشنإ نم كلذب نرتقا امو « ةدايسلا هذه نم لظب

 ىضارأ ىلع ةراغإلل ةدعاق اهذختي ىكل « لاغترلا دودحنم ةبرقم ىلع ةنيصحلا

 قوف ةعقاولا ةميظعلا اهتبصق اياقب دهاشأ نأو سويلطب ةنيدم روزأ نأ ىل حبتأ )١(
 نم ةبصقلا هذه هيلع تناكام ىلع لدت تلازام ىتلاو « هناي ىداو رهن ىلع ةفرشملا ةيرخصلا ةوبرلا
 . ةعنملاو ةماخضلا
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 ةرهاصملا جئاشو نم نيكلملا نيذه طبري ناك امم مغرلاب كلذ لك . لاغتربلا

 وسنوفلأ ناكو . لاغت بلا كلم هميصخ ةنبا نم ًاجوزّتم نويل كلم ناك ذإ «ةقيث ولا

 ردابف « اهبرخمو وجيردر ةنيدم مجاهل شيج ىف وشناس هدلو ثعب دق زيكي ره
 رسأو « ةعينش ةعزه مهءزهو « اهلع نييلاغتربلا درو « هتاوق ىف ودنانرف اهلإ

 كلم ءاضرتسا ىلإ ًايعس مهحارس لاخلا ىف قلطأ هنأ ديب مهن ًارفاو ادع

 وسنوفلأ لوع دقف « سكعلاب ناك رمألا نكلو . هتموصخ ةئدهتو « لاغترللا
 لامش نم م 11519 ةنس رخاوأ ىف جرخخو « ةميزملا كلتل ماقتنالا ىلع زيكيرثم

 ةنيدم ىلع ىلوتساو نويل ةكلمم ىضارأ نم ةيقيلج جاهو «ىوق شيج ىف لاغتربلا
 تايماح اهبف عضوو « ىضارألا نم اهوح امو وينورتو ايل ىنيدم ىلع مث « ىوت
 ةكلملا همأ كالمأ نم تناك ىضارألاو ندملا هذه نأ ةجحت كلذو « ةيوق ةيلاغترب

 . اهجاوزل ًارهم سداسلا وسنوفلأ اهبأ نع اهنقلت « اسيربت

 ةيراحن هتطخ زيكيرته وسنوفلأ عضو « م 1158 ةنس « ىلاتلا ماعلا فو
 . هيلإ ةيمالسإلا دعاوقلا برقأو مهأ « سويلطب ةنيدم وزغب ءدبلاو ؛ نيملسملا

 ناكو . م158١ ةنس ليربأ ى روفابمس ودلاريج عم نواعتلاب لعفلاب هتطخ ذفنو

 2 ةيانعلا ىهنمم هتاكرحو لاغتريلا كلم عيراشم بقري « نويل كلم ودنانرف

 نويلو ةلاتشق كولم ناكىلا ةقطنملا كلت ىلإ هحوتف دتمت الأ ىلع صخألاب صرحبو
 دقع دق « ةلاتشق كلم ثلاثلا وشناس ناكو . مهحوتفو مهطاشنل ةقطنم اهنوريتعي

 ةدهاعم « سيدنومبر وسنوفلأ رصيقلا امهبأ توم رثأ ىلع ودنانرف هيخأ عم

 ةدحاوب امهنم لك صتخم « ذوفن ىتقطنم ىلإ « ةملسملا اينابسا ىضارأ مسقتل
 ةنوبشأ ىح ةلبل نم دتمت ىلا ةقطنملا ىف حتفلاو وزغلاب نويل كلم صتخيف « امهنم

 « ةيليبشإ ةنيدم فصن كلذكو بلشو ةربايو سويلطبو ةدرامو شجناتنمو
 ىف حتفلاو وزغلاب ةلاتشق كلم صتخمو « ةقطنملا كلت ىف ةعقاولا نوصحلا رئاسو

 ىداولا نيب + ايف ةعقاولا ةقطنملا اهسالو « ةملسملا اينابسا ىضارأ نم قبت ام رث

 « سويلطب وزغ ىلإ زدكي رنه وسنوفلأ راس امل هنإف مث نءو « ةطان رغو ريبكلا
 كلم داكامو « هذوفن ةقطنمو هقوقح ىلع ءادتعا ةكرحلا هذه ودنانرف ريتعا

 لواحم « هرثأ ىف هتاوقب راس دق ودنانرف ناك ىتح « سؤيلطب لخدي لاغتربلا

 اهللاو ىلإ ةيفخ هلوسر ثعب سويلطب نم برقا الف . ةيمالسإلا ةدعاقلا نع هدر

 مدقمب مهني ؛ نييسلدنألا ن» ةنيدملا لهأ ىلإو « ةبصقلاب روصحملا تلصميت نبا



-- 

 نكمم ىذلا قيرطلا ىلع هلدي نأ تلصميت نبا ىلإ بلطيو « مهداجنإل نويل كلم
 نم ىخ ناكم ىلإ هلاجر ضعب تلصميت نبا ثعبف . ةنيدملا لوخدل هكلسي نأ
 تاوقلا لوصو نم اوققحت الف « نويلاغترلا هيلإ نطفي مل « ةبصقلا راوسأ ضعب

 « هوحتفو ةنيدملا باوبأ برقأ ىلإ نودحوملا هنم جرخف روسلا اوبقن : ةينويللا
 تاوقلا لاتق ىلع نويل دنجو نودحوملا عمتجاو « نويل دنج هنم اولخدأو
 مهافلحو نودحوملا ىدبأو « نيقيرفلا نيب لاتقلا ىحو « ةنيدملا لخاد ةيلاغتربلا

 .مهفوفص تقزم ىتح ؛ نييلاغترلا ةلتاقم ىف « ةلاسبلاو مادقإلا ىهنم نوينويللا
 محتقي نأ دارأ امدنع هنكاو « رارفلا ىلإ زيكيرته « وسنوفلأ مهكلم رطضاو
 بابلا دومعب ىلا هقاس تمدطصا «رعذلاو ةعرسلا ىهتنم ى وهو ةنيدملا باب

 «هقاس ترسك دقو «هسرف نم طقسف « رخآ لوق ىلعبابلا جاترب تقلعوأ ةدشب

 ىلع ةعقاولا « ةياق » « ةديلب ىلإ « ىعولا دقاف وهو هباحصأ هلمحف « هيلع ىمنأو
 ةدعو «حيرحلا كلملا ترسأو « ودنانرف تاوق مهتدراطف ةنيدملا لامش نم ةبرقم

 دهعف « ةماهشلاو مركلا ىهتنمم كلملا همصخخ ودنانرف لماعو . هباحصأ رباكأ نم
 ىتلا نكامألا رئاس درب هل دهعت نأ دعب « هحارس قلطأ مث « هتحلاعم هئابطأ ىلإ

 ىلإ زيكيرته ؤسنوفلأ داعو . اهنأشب ىوعد لك نع لزانتلاو ةيقيلج نم اهعزتنا
 دعب عطتسي مل هنأ ىح « هقاس تلشو « هدضع ىف ةعيزملا تتف دقو « ةيرملق

 , ©9سرف بكري نأ مويلا كلذ
 . ةالصلا بحاص نبا انل ركذي اهسح «ةعقوملا رثأى بعرف دقف روفابم# ودلارج امأ

 لزانتلاب دهعت نأ دعب هحارس ودنانرف قلطأ مث ؛هكرلم عمرسأ هنأ ىرخأ ةياور فو
 شرصاقو «هّللاجرت لثمسويلطب ىلامش اهبلع ىلوتسا ىلا نوصحلاو نكامألا نع

 . دعب اهف ةبرش نصحو شرصاق ىلع نودحوملا ىلوتسا دقو « شجناتنمو
 نيرشعلاو ىناثلا مويلا ىف سويلطب نم مهجارخإو نييلاغتربلا ةمبزه تعقوو

 ةنيدملا ودنان رف ملس لاحلا ىو . (م1159ةنس ويام 7١ ) ه 854 ةنس نابعش نم

 ىدحوملا ةفيلخلل هدوهعب ةبسانملا هذه ىف ودنانرف قوأو «٠ تلصميت نبا اهلاو ىلإ

 ىلوتساو . مهداجنإو مهنوع قباسل هنافرعو هصالخإ نيدحوملل ىدبأو « ءافو منأ

 برغملا نايبلاو « 1 ١١و ب١*+ ةحول « ةمامإلاب نملا » ىف ةالصلا بحاص نبا )١(
 الاء اعادعسأع : كلون 0عمعمما لع عومدسق. 1. 1!!. كلذكو . م١ و م١٠ ص ثلاثلا ممقلا

 م. 3298 30.



 تاق دن

 تناكو « نارملاو عاتملاو داتعلا نم مهءارو نوبلاغتريلا هكرت ام رئاس ىلع نودحوملا
 رصنلا ءابنأ تلصوو . نويل ىلإ ًارفاظ هتاوق ىف ودنانرف داعو . ةربفو ريداقم
 ريسلل دعتسي وه اني < رمع صفح وبأ خيشلا اهاقلتو « لجع ىلع « ةيليبشإ ىلإ
 ةلاسر « بوقعي ىلأ ةفيلخللا ىلإ لاحلا ىف بتكف . اهداجنإل سويلطب ىلإ هتاوق ىف
 . مهتايتو مهحئادم ءارعشلا هيلإ فرو « دورس امأ كلذب ةفيلدلا رسف « حتفلاب
 : اهعلطم اذه نوبرح نب رمع ىنأ ةيدحوملا ةلودلا رعاشل سا

 امداه كرشلل كرشلا ىبسمأ كففسابو 2 اهساب نالذج نيدلا ىحضأ كدعسب

 ©2ملاع هللب ناك نم اه نيدي ةيآل تدعو اهف اهنأ الإ

 تاو

 ىلع نيدحوملا ةدايس.ديكوتو « نيلاغتربلا ةمب زم سويلطب ةكرعم تبنا امل
 ةنواعم ؛ةبطرق ىلإ راسو هتاوق ىف ةيليبشإ رمع صفح وبأ خيشلا رداغ « ةنيدملا
 ًامئاد ىشخم ناكو . ةيعافدلا ابهج. ةيوقت ىلع « مهاربإ قاحإ ىلأ ديسلا اهلاو

 هفيلح ةدعأق ناّيج قيرط نع « قرشلا ةيحان نم شيئدرم نبا تاوق اهددهم نأ
 نأ ديب . لامشلا نم ةيلاتشقلا تاوقلا اهددهتو « كشمَه نب مهاربإ هرهصو
 اهيف مزه ىلا « بالحلا صحف ةعقوم ذنم لءاضت قرشلا ةيحان نم رطحلا

 شيندرم نبا نب قاقشلا عقو دقف ىرخأ ةهج نمو . هتاوق تمطحو شيندرم نبا

 ةئبا ةحيبص هتجوزل شيندرم نبا قالط ببسب كلذو ٠ كشمه نبا هرهصو
 تملسأو « اهبأ فنك ىلإ هترداغف « اهماليإو اهتاهإ ىف غلاب نأ دعب « مهاربإ
 تباجأف « هنع ريصت فيكو « اهدلو نع تلئّس اهنأ ىوري اممو « هنم اهنا هيلإ

 ءاسن ى اهتملك تلسرأف « هب ىل ةجاحال ءوس بلك نم « ءوس ورج ؛« بلك ورج
 «هربصو شيند رم نبا نيب كلذ لبق تداس دق ةشحولا تناكو . 20هلثم سلدنألا

 مادقإ نم هسفنب هدبشام هعارو « هرهص ردغ نم هسفن ىلع كش نبا ىشخو

 نم كلذ ريغو « طئاحلا ىف امهئانبو عذحلا ىبا هيريزو لتق ىلع شيندرم نبا

 « نيدودل نمصخ ىلإ ابلقناو « ةشحولا امهنيب تدتشاف « ةعورملا لامعألا
 ىلع كاشمه نباو شيندرم نبا نيب تعقو دق هنأ بيطخلا نبا لاوقأ نم رهاظلاو

 لفشتو « ةمامإلاب نملا » ىف اهلكأب ةديصقلا هذه ةالصلا بحاص نبا انل ةروأ (1)
 . 1١15 ىلإ ١إ4 نم تاحوللا

 .8م١1 ص ١ ج(1505) ةطاحإلا ىف بيطخلا نبا 2020



 ا

 نبا ناكو . نيقيرفلا راصنأ نم ةعامح ابف كله تاشوانمو كراعم « كلذ رثأ

 . شيندرم نبا هربص نع ابئان « ةدبأو ةسايبو نا عاطق ىلع رطيسي كشمه
 هيلع بلؤيو « هتاراغب هقهري شيندرم نبا ذخأ « امهنيب ءادعلا مرطضا الف

 . عاطتسا ام مواقي كشمه» نباو « هدونجو هداوق

 خبشلا ىلإ بتكف ء مساح رارق ىلإ حنج نأ ثبلي مل كشّمَه نبا نأ ىلع

 نيكمت ضرعيو «ديحوتلا بهذمل هقانتعاو هتبوت اف نلعي ةلاسر ةبطرقب صفح ىنأ
 « كشمه نبا ديحوتب » ةالصلا بحاص نبا هفصي ام وهو « هدالب نم نيدحوملا

 « ةينيدلا ةيحانلا ىلع رصتقي نكي مل « ديحوتلا » نأب ىلدي ام هتاذ ريبعتلا اذه ىو
 عفش مث . ةيدحوملا ةلودلا ناطلسل ىسايسلا عوضخلا صخألاب ىععي ناك هنكلو
 هينوي ) ه 0514 ةنس ناضمر ىف كلذو « ةبطرق ىلإ رفسلاب هتلاسر كش.ه نبا

 رباكأو ء صفح ىنأ خيشلا نمو قمسإ ىنأ ديسلا اهلاو نم لبقتتساف « (م 5
 مازعلاب ىلاعت هللا دهاع دق » هنأ كش.# نبا نلعأو . ةدومو باحرتي نيدحوملا

 بوقعيىأ ةفيلخلا ىلإ بتك مث . « ديحوتلا مكح ىف لوخدلاو « عاطملا زيزعلا رمآلا

 ةفيلخلا درف . باثما نسحو « وفعلا سمتليو « ةعاطلا ىف هلوخدو هتبوت لجسي
 تناكىتلا ىضارألاو دعاوقلا تلصتاو « هماركإو « هبيرقتب رمأو « لوبقلا نسحم

 ىلإ كشمهنبا مامضنا ناكو . سلدنألا طساوأ ىف نيدحوملا ىضارأب ثلشم» نبا ديب
 ناك ذإ « ممصلا ىف شيندرم نبا تباصأ ةبرض « وحنلا اذه ىلع نيدحوملا

 مثنمو 2 هئادعأ ىلع ةأطو مهدشأو هداوق ردقأ ناكو « نعألا هدعاس كشم» نبأ

 «هتنايخرلع هتبقاعمو « قباسلا هبئانو هرهصنم ماقتنالا ىلع شيندرم نبا لوع دقف

 نايج تاوقلا هذه تمحاهو « هلاتق ىلإ ةيضارأل ةرواحلا هتاوق رئاس عفدف

 نيدحوملا خرصتسي وهو 2 ماع ىدم هقاهرإو كشمه نبا ةلتاقم ف ترمتساو

 مهمدل تناك ذإ « ةكرعملا كلت ىف اولخدتي نأ اوري مل نيدحوملا نكلو . هداجنإل

 : ©2هدالب رقع ىف شيندرم نبا ةلتاقمل ىرخأ ةطعخب

 صفح ىلأ خيشلا نب ىبح ىنأ ظفاحلا نييعتب ةفيلخلا رمأ درو كلذ ءانثأ فو

 ظافحلا بجنأ نم ىبح وبأ ناكو . ع تيرس زيبا فيم ولا

 ةلح ف سويلطب ىلإ راسف . ةبطرقب هيبأ عم ذئدنع ناكو . العو ةسورف مهرفوأو

 ممقلا برغملا نايبلاو « ب و1 185 ةحول « ةمامإلاب نملا » ىف ةالصلا بحاص نبا )١(

 . م1 نم ثلاثلا



 ه4

 .نيصحنو اهنيمأت ىف ذخأو اهتإلو دلقتو « نيسلدنألا دنحلاو نيدحوملا نم ةريبك
 اهلإ ىرسي « ةفيلخلا رمأل اذيفنت ةبصقلا لخاد ةريبك رّثب رفح ماقو . اهفارطأ

 نم هريغوأ راصح نم عقي دق امل ًادادعتساو ًاطوحت كلذو « هناي ىداو رب ءام

 نيأتل لحام ريخ نم تناكو . « ةجارويقلا » ماب ركبلا هذه تفرعو « ئراوطلا
 طبارم لازي ام روفابمس ودلاريج ىلاغتريلا رماغملا ناكو . اهنيصحتو ةريبشلا ةبصققلا
 ديددحلا ىلاولا لاغشنا ةصرف زهنناف « سويلطب نم بيرقلا ةيناّلج نصح هتاوقب

 ظفاحلاو « ةيلاوتملا هتاراغب ةئيدملا قهري ذخأو «٠ تانيصحتلاو رفحلا لامعأب
 « ةيوق ةلح ودلاريج ظن اربخأو . هتاوقب هدرو هتعفادم ىف هدهج لذبي ىبح وبأ

 عضاوم ىف نئاك هدنج نم بترو « نيرنش ىراصن نم ةريبك ةوق اههف تكرتشا
 «هتاوق ىف ىبحيوبأ ظفاحلا هئاقل ىلإ جرخف «ةبيرقلا سويلطب زاوحأ مجاهمث ةروتسم

 نودحوملا هعبتف ءرارفلاو ةميزملاب رهاظت ىتح « هيلع نولمحي نودحوملا داكامو

 مهولتاقو « نيدحوملا ىلع ىراصنلا قبطأ ذئدنعو « نئاككلا رقم ىلإ لصو ىتح

 ىدتفا « رباكألا نم ةدع مهنيب ةلمح مهم ىراصنلا رسأ .أو نودحوملا مزهناف « ةدشي

 .20(م1154 رخاوأ ) ه ه4 ةنس رخاوأ ىف كلذ ناكو « دعب ايف مهمظعم

 ديسلا هيوخأ ةفيلخلا ىعدتسا  ه ه54 ةئس  ًاضيأ ةنسلا هله ىو

 خيشلاو « ةبطرق ىلاو مهاربإ قعحإ ابأ ديسلاو « ةيليبشإ ىلاو ليعامسإ ممهاربإ ابأ
 رع يس ب فاسو هيمن ايام
 ضرغلا نأ رهاظلاو . (م 1159 رياربف ) ماعلا اذه نم ىلوألا ىدامح لئاوأ ىف
 ةفيلخلا عمزي ىلا ىربكلا ةلمحلل دادعتسالا لوح رودي ناك « ءاعدتسالا اذه نم

 هه" هةنسلئاوأ.ىبح ”ةرضحلا ىف ةالولا ءالؤوه ماقأو . شيئد رم نبا ةلئاقمل اهرييست

 امهوخأ امهحصو « سلدنألا ىلإ قحإ وبأو  مهاربإ وبأ ناديسلا فرصنا م
 . هتيالو دلقتيل «ةراغ لابج ةقطنمو « ةتبسل ياو بدن ىذلا نسحلا ىلعوبأ ديسلا

 ةيلببشإ ىلإ مهاربإ وبأ ديسلا راسو « رخآ ًانيح ةرضحلاب هللا ديعوبأ ظفاحلا قبو

 ظفاحلا وه « ةفيلخلا هنيع ديدج لاو امهعم ناكو . نين

 ةريبطل ايلاو نبع دقو « نيس خايشأ ءانبأ دحأ نابيش نب ىجح نب ايركز ىبح وبأ

 ةقطنملا هذه تناكو « ةيسلدنألا برغلا ةيالو لامعأ نم « برغلا ةيرمتتشو
 ظفاحلا اهطبضف « رخآل نآ ن٠ ةنتفلاب مرطضت « لاغترلا بونج ىف عقت ىلا

 )١( م» ص برغملا نايبلاو «!١؟4و بو ا ٠١م ةحول ةالصلا بحاص نبا .
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 « ةليوط ًاماوعأ اهمكح ىف رمتساو « ةنتفلا روذب عمقو « ةوقو مزح ىحب وبأ
 . نمآلاو مالسلا امم داس دقو

 ع ا و ةنسلا هذه ىف ثادحألا مهأ نم ناكو

 دق ةيمالسإلا ىض ارآلا ىلع نييلاتشقلا ناودع ناكو . نددنألا ىلع نييلاتشقلا

 ةيلهألا 0 مارطضاو « سيدنوعر وسنوفلأ رصيقلا ةافو ذنم ًانيح عطقنا

 قرسأ نبب عارصلاب صاخ عونب ةلاتشق لاغشناو « ةينارصنلا ةينابسإلا كلاملا نيب

 كلم ودنانرف هيف كرتشا ىذلا عارصلا اذهىهنا الف . نيتيوقلا ورتساكو ارال
 طسب « ورتساك لآ ةعزهو ارال لآ راصتناب ء وريساك لآ بناج ىلإ نويل

 وسنوفلأ ىصلا كلملا اوعضوو « ةلاتشق ةمصاع ةلطيلط ىلع مهتدايس ارال لآ
 ةنس ) ارالىد وينون تنوكلا ةرسألا ريبك هيلعةياصولاب ماقو « مهتياح تحت نماثلا

 هيمسيو - وينون تنوكلا مزتعا ىتح : كلذ ىلع ليلق ضمب ملو .(مم5

 موقي نأ - «ريغصلا شنوفدأ رثظب » هفصبو «هنون طمقلا « ةالصلا بحاص نبا

 جرخف . هتبيه زيزعتو « هناطلس ةيوقت ابف نوكي « ةيمالسإلا ىضارألل ةوزغب
 نخئثي وهو « ايونج راسو + سلدنألا ةطسسوم قرتخاو « ةلطيلط نم هتاوق ف

 « ليئشو « ريبكلا ىداولا ربع مث . ةضراعم ةوق ةيأ هضرتعت نأ نود « لح اي
 عاطتسا هنأ وأ « ءارضحلا ةريزحلا صحفو « ةدئر صحف ىلإ هتوزغ ىف ىهتناو

 ةمواقم ةيأ ىلي نأ نود اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم سلدنألا قرتخم نأ « ىرخأ ةرابعب
 بحاص نبا لوقيو . نرق فصن وحنب كلذ لبق براخما وسنوفلأ لعف ام وحن ىلع
 « ىضارألا كلت ىف نيملسملا لتقو « رحبلا ىلإ هريس ىف لصو هنإ « ةالصلا
 دومح رسفن نأ عيطتسنال نحنو « ةيشاملاو مئانغلاو ىبسلا نه ريثك ىلع ىلوتساو

 ةبطرق ىف مه.دل تناك دقو ًاصوصخ ءىرحلا ناودعلا اذه لثم ءازإ نيدحوملا

 « مهتاوق ىلع مهصرح الإ مهللا « رمع صفح ىنأ خيشلا ةدايقب ةريبك تاوق

 , ©90شيندرم نبا ةبراحم اهراخداو

 قى تثدح ىلا ةيعيبطلا ثادحألا نم ةفئاط ةالصلا بحاص نبا انل ركذيو

 هنم ضرم ءابو روهظ ىرخأ ةرابعيوأ شكارمم ءاوملا ربغت اهنم . ةرتفلا كلت

 فقوت اهنمو . ه 054 ةنس رخاوأ ىف كلذو « سانلا نم ريثكو تاداسلا مظعم

 طوقس مث © 1159 ةئس ريمسيد رهش ىح سلدنألاب قّرشلا ثودحو رطملا

 )١( ةحول « ةمامإلاب نملا » ىف ةالصلا بحاص نبا ٠*١



 م واخ

 لزالز تثدح « ه ه58 ةنس نم ىلوألا ىدامح رهش ىو . كلذ دعب راطمألا
 تلاوتو « سلدنألا ندم نم ةدع ىف اهاوز دنعو سمشلا عولط دنع ةميظع
 تعقوو «ضرألا اهم صوغت نأ تداك ىتح مايأ ةدم رجودنأ ةنيدم ف صخألاب
 ناكس نم ناكو « ةالصلا بحاص نبا لوقي . ةيليبشإو ةطانرغو ةبطرقب كلذك
 مث « ضرألا ىتح ليمتو برطضت رايدلا ناطيح ىري اارلا ناكف ٠ ةيليبشإ
 دالبلا ىف ةريثك رايد كلذ نم تمدهمو . ىلاعت هللا فطلب اهلاح ىلع عجرتو عفترت
 , ©, اهدجاسم عماوصو ةروكذملا

 تاراغ ترثك ء(ما ةنس ليربأ ) ه 850 ةنس بجر رهش ىو
 « اهنع نما عطقو « اهقاهرإ ىف دتشاو « سويلطب ةنيدم ىلع روفابمس ودلا رج
 نأ اوررق « ةيليبشإ ىف نودحوملا كلذب ماع الف : قيضلاب ةنيدملا ترعش ىح
 ةباد فال ةسخ وحن نم ةلفاق الإ تزهجف « نؤملا نم ًارفاو ًاددم اهلإ اولسري
 ىلع نب ايركز ىبعوبأ ظفاحلا اهتسارخ مدقو « تافولعلاو حالسلاو ماعطلا لمحت
 « سويلطبةنيدم نم ةلمحلا هذه تبرتقا املو ؛ةيليبشإب نيدحوملا دنحلا نم ةوق ىف

 ةكرعم نيقيرفلا نيب تبشنو « نيرتتش لهأ تاوقو هتاوق ىف ودلاريج الإ جرخ
 « مهفوفص تديبأو «ةميزه عنشأ نودحوملا اهف مزهوتاعاس ةدعترمتسا ةيماح
 نؤملا ةلفاق ىلع ىراصنلا ىلوتساو « ىلتقلا نمض ىجحوبأ ظفاحلا مهدئاق طقسو
 . (ما٠/1١ ةنس ويام ١4 ) ه 58 ةنس نابعش 55 موي ىف كلذ ناكو . اهلك
 اوثعبو ٠ عقو أوسأ ةبطرقو ةليبشإب نيدحوملا ىدل ةبكنلا هذه ءابنأ تعقوو
 , ©9©شكارم ىف ةفيلخلا ىلإ اهريخم

 هضرم أدب دقو « تقولا كلذ ىف ًاضيرم فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا ناكو
 ناك ةفيلخلا نأ ركذن نحنو . ماع نه رثكأ رمتساو « ه ه58 ةنس لئاوأ ذنم
 هتلاسر هجو هنأو « سلدنألاب داهحلا ةكرح مظنت عمزي ه 5 ةنس لئاوأ ذنم
 بحاص نبا انل ركذيو « ماعلا اذه نء رخآلا عيبر ىف اهم نيدحوملا ىلإ كلذب
 ىف هسفنب بكرو « جورخلاو لوبطلا برضب ةبسانملا هذه رمأ ةفيلخلا نأ ةالصلا
 آنلعم « اهنم ةبرقم ىلعتفيسنات ىداوب لزنو « شكارم نم جرخو « وزغلا ةئيه

 )١( ةحول ةالصلا بحاص نبا 8٠اب.

  00ةحول « ةمامإلاب نملا » ىف ةالصلا بحاص نبا ١١81 « ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلاو 0

 مق ص .
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 ةئدنع نيدحوملا ىأر ىبتناو « مايأ ةثالث هب ماقأو « سلدنألاب داهحلا ىلع همزع

 دقو . نيدحوملا نم مخض ركسعب ىبحم نب رمع صفح وبأ خيشلا مدقتي نأ ىلإ
 ىذلا تقولا سفن ىف ةيليبشإ ىف لزنو « هركسعب سلدنألا ىلإ رحبلا خيشلا ريع
 ةنواعم « نييلاغتربلا ىديأ ىف طوقسلا رطخ نم سويلطب هيف تذقنأ دق تناك

 . هعضوم ىف هانلصف اهسح هلك كلذو « نويل كلم

 دعو ىلا وزغلا ةكرح ذيفنت ىف رارمتسالا نع هقاعف « ةفيلخلا ضرم ءاج مث

 عومج ءاعدتسا قف هضرم نم مغرلاب رمتسا هنأ ديب . سلدنألاب نيدحوملا اه

 ةيطعألاب مهديوزتو « ءاحنألا ةقاك نب نينحولا عوعو « ةيقيرفإ نم برعلأ

 تادادعتساب مايقلا ةرورضب نذؤي « سلدنألا ف ثداوحلا روطت ناكو .ىسكلاو

 ةورغلا ذيفنتل ةبهألا م متت نأ لبق كلذو « ةريزحلا هبش ىلإ هجوت ةلجاع ةيركسع

 « نيتيحان ىف ودبي 16 راسم اهم مايقلا ةفيلحلا عمزي ىلا ةريبكلا

 «نيدحوملا ةعاط ىف هلوخد ذنم كشمهنبا ناك ثيح « سلدنألا قرش ىف ىلوألا

 حليو « ًاعابت هلقاعم دقفيو « رارمتساب شيندرم نبا مددقلا هرهص تابرض ىقلتي

 ةفيلحلا ىلإ ىلاوتملا هخرصب ثعبيو « نيدحوملا « ددحلا هئافلح نم ةدجنلا بلط ىف

 ريداقلا هريزو ضرغلا اذه شكارم ىلإ دفوأ دقو « ةبطرقب صفحىنأ خيشلا ىلإو

 كشمه نبا ربع مث . نيدحوملا ةعاط ىلإ هلثم حنج دق ناكو « ىشّقولا رفعج ابأ

 هتعاط ًادكْم (ه ه5 ) شكارمب ةفيلخلا ىلإ دصقو « ةودعلا ىلإ رحبلا هسفنب
 «سلدنألا ىفرغ ىف « عارصلا نطاوم نم ةيناثلا ةيحانلا تاكو . هن رص ارركمو

 2 ىرخأ ةرم سويلطب ةنيدم تدغو « ًاثيس ًاروطت ثداوحلا تر 7 ثيح

 هبلطتت سلدنألا قرش ثداوح نأ حولي ناكو . رمتسملا ىراصنلا ديدهتل ةضرع

 ىضارأ نم ًاءزج تدغ ىلا هيضارأو كشمه نبا ةيامح لفكي « الجاع الخدت

 ىح « هدالب ىلع ءاليتسالاو شيندرم نبا ةكرح ىلع ًايئابن ءاضقلاو « نيدحوملا

 خيشلا ناكو « ديحوتلا ناطلس ىلإ اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم كلذب سلدنألا عضخت

 . اهعابتا ىلع ثحلاب ةفيلخلا ىلإ ةبطرق نم ثعبيو « ةسايسلا هذه ديؤي صفحوبأ

 نيدحوملا نم محض شيج ةفيلخلا وخأ صفحوبأ ديسلا رنسي نأ ررقت دقف مثنمو

 هبلق ىف هتلئاقمو « ىراصنلا هئافلحو شيندرم نبا وزغل سلدنألا ةريزج ىلإ

 . هتساير رقمو هتدعاق « ةيسرم ىلع ءاليتسالاو :« هدالب

 رهش لوأ ىف شكارم ةرضح نم هركسع ىف صفح وبأ ديسلا جرخو



 اا بس

 نامع ديسلا هوخأ هعمو (م 1170 ةنس سطسغأ ) ه ه56 ةنس ةدعقلا ىذ
 « سلدنألا ءامعز نمو « نيدحوملا ظافحلاو خايشألا نم ةدعو « ديعس وبأ

 ل اب ع وبأ هوخأو ءريزو نب ىارديس دمحوبأ

 اوئش ريبدت ىف مه روشمو مهن ربخ عفتنيل مه « « شكارع نيلزانلا نييسلدنألا

 د 1 مرر تو امم ةيركسعلا ططخللا مظنتو « ةريزحلا'

 . كشم» نب مهاربإ هعمو ىبح نب رم صفحوبأ خيشلا ةبطرقنماج هافاوو . مه
 اي دو دا بعدو دع دع اد يدرك جو

 اهتبج ةيوقتل «سويلطب ةنيدم ىلإ ركسع ىف الوأ ديعسوبأ ديسلا ردابي نأ هيف
 ىارديسسادنألا ءامعز نم هعمو « برعلاو نيدحوملا نم شيج ىف اهلإ راسف 0

 تقولا ىف عقاولا ىةكرحلا هذه تءاج دقو « نوزع نب ءالعلا وبأو ءريزو نبا
 . ديدج وزغ رطخل ةضرع تاذلاب ةنوآلا كلت ىف سويلطب تناكذإ « بسانملا

 ىف رركتملا نييلاغتريلا طاشن ىأر امل « نويل كلم ىناثلا ودنائرف نأ كلذ

 دادمألا ةلفاقب لح امو « اهقاهرإ ىف روفابمس ودلاريج حاحلإو « سويلطب ةمحاهم
 ىديأ ىف ةئيدملا طوقسب رمألا ىهتني نأ ىشخ « ةقحاس ةمبزه .نم ةيدحوملا

 سويلطب رابتعا ىلع نويلو ةلاتشق كولم صرح لبق نم انيأر دقو . نييلاغتربلا
 ةيأب نويلاغترلا زوفي الأ ىلع مهصرحو « مهتاحوتف قاطن ىف ةلخاد ًابلإ امو

 سويلطب ىلإ قبماق هلق ىف ودئاترف جرخت قف مث نمو . ةقطنملا هذه ىف حوتف

 وسنوفلأ مهكيلمو نييلاغترللا ىديأ ىف طقست نأ لبق « « اهبلع ءاليتسالاب موقيل

 سويلطب رش لامش عقاولا ةق'الزلا لهس ىلإ هيف لصو ىذلا تقولا ىو « زيكيرثه

 دبسلا ىلع املو « ةنيدملا نم نودحوملا برتقا « هناي ىداو رهن نم ةبرقم ىلع

 ضعبو « نوزع نب ءالعلا ابأو « ريزو نب ىارديس لسرأ « فقوملاب ديعس وبأ

 وه لهو « نويل كلم تاين اوفرعتيل « ىنارصنلا ركسعملا ىلإ نيدحوملا خايشأ
 كلم مهب بحرف « حلصلا اذه ضقن دق مأ نيدحوملل هتفلاحمو هحلص ىلع قاي

 حرتقاف « نينمؤملا رمأل اهكاسمإو » « سويلطب ةيال جرخ هنأب مهماجأو « نويل

 « حلصلاو ةقادصلا ديدجتل « ديعس ىنأ ديسلاب ىنارصنلا كلملا عمتجم نأ لسرلا

 «سويلطب نم ةبرقم ىلإ هتصاخ نم رفن ىف راسو : مهتوعدل ودنانرف باجتساف
 ديكوتو مهافتلا امهنيب متو « هداوج ةوهبص ىطتعب امهالكو ديعس ىنأ ديسلاب ىتلاو
 . هدالب ىلإ هتاوق ىف كلذ رثأ ىلع نويل كلم فرصناو « حلصلاو ةدوملا رصاوأ
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 ةبرقم ىلع عقاولا ةيناّلج نصح ىلإ اوت هركسع ىف راس دقف ديعس وبأ ديسلا امأ
 ةدعاق روفابمس ودلا ريج ةدايقب نويلاغترلا هذختا ىذلاو « سويلطب ىلرغ نم

 ثعشقناو « همده مث « ةونع هيلع ىلوتساو هلزانو « اهقاهرإو ةنيدملا ىلع ةراغإلل
 .(م111 ريفون) ه ه5 ةنس لوألا عيبر رهشاف كلذ ناكو «هتمغ كلذب

 , ©©ةيليبشإ ىلإ رفظملا هركسعو هبعص ىف ديعس وبأ ديسلا داع كلذ رثأ ىلعو

 منيح 8 و

 ًارمتوم صفح وبأ ديسلا دقع ىتح « ةيليبشإ ىلإ لصي ديعس وبأ ديسلا داكامو
 ' رقتساو « ىبحن نب رمع صفح وبأ خيشلاو « ديعسوبأ ديسلا هرضح ًاديدج ًايبرح
 سادنألا قرش ىف هناطلس مطحتو « شيندرم نبا ةبراحمب مايقلا ىلع ىأرلا هيف

 تذحأو « كلذ لالخ هنوئش تبرطضا دق « شيند رم نب دعسنب دمحم ناكو

 مهأ نم ناكو . ةقحاسلا بالحلا صحف ةمب زه ذنم امسالو « هدراومو « هاوق وبخت

 ى سلدنألا قرش ىف همايق ذنم رمتسا ىذلا خماشلا هناطلس لالحنا ىف لماوعلا

 مهمدايس ذيتنيو © نيدحوملا ناطلس ىدحتي اماع نيرشع وحن « اه 0417 ةنس

 « ىراصنلل شيندرم نبا ةقداصم ىف املوأ صخلتي نالماع «ةداوه نود « مهوعدو

 ىراصنلا ناك فيك مدقت اهف انيأر دقو . مهلع قلطملا هدامعاو « مهلإ هعالخناو

 « قاثلاو . اهضوخم ةعقوم ةيأ ىف شيندرم نبا تاوق مظعم نوفلؤي « ةقزترملا

 . هتداقو هئارزو مظعمو شيندرم نبا نيب قاقشلا نم بشن ايف

 ناك دقف « ىراصنلل شيندرم نبا ةقداصم وهو « لوألا لماعلا نع امأف
 دقو . نيدحوملا ىلع هتروثو « شيندرم نباب ةطيحلا فورظلا هيلمت « ًايعيبط ًارمأ

 «ةينطو ثعاوب « ةسايسلا عاطألا نع الضف اهلمت « شيندرم نبا ةروث تناك

 ناك دقو « نيطبارملا ىلع ةروثلا ىلإ ةيسلدنألا دعاوقلا رئاس تعفد ىلا ىه

 شيندرم نبا ةروث تناكف « سلدنألا ىلع بلغتلا ف نطملارملا ءافلخ نودحوملا
 سفن ىلع الوزتو « ةروثلا سفنل ًادادتما « مدض ةساقكو « نيدسإلا لع
 دض عارصلا اذه ىف شيندرم نبال نييعيبط ءافلح ىراصنلا ناكو . ثعاوبلا

 ملو . رحبلا ءارو نم ةريزحلا هبش ىلع نيدفاولا نيدحوملا ىنعأ « كرئشملا ودعلا

 « هتفلاحم ىلإ ىراصنلا باذتجا ىف « لماعلا اذه ةيمهأ نع شيندرم نبا لفغي

 ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلاو « 1م و ١**و ب ١١ تاحول ةالصلا بحاص نيا 0 )١(
 .485و 86 ص



 ا د

 اينابسا ءارمأ رئاسب ةيادبلا ىف شيندرم نبا طبرت تناكو . هفوفص ىف مدشحو

 كلم عبارلا ريجنرب نومار قوت امل ةنكاو «ةقادصلاو ةدوملا طباور « ةينارصنلا

 « ةدحتملا نوجارأ ةكلمم مكح ىف ىناثلا وسنوفلأ هدلو هفلخو « نوجارأو ةينولطق

 ةبلاطم ىلع هرارصإل شيندرم نبا نيبو هنيب قئالعلا تءاسو « رومألا تروطت
 دقو . اهئادأل شيندرم نبا ضفرو « هيبأل اهعفدي ناك ىلا ةيزحلاب شيندرم نبأ
 ةددجو هللابغ نكربكمي + ةوجارأ فلم انآ دس لإ «حيرمألا نبي ءادلا لصو
 تنسحت مث .©0بالحلا صحف ةكرعم ف شيندرم نبا دض نيدحوملا عم كا رتشالل
 ةيزحلا ءادأب شيندرم نبا دهعتو « ةلاتشق كلم لخدت اميح امهنيب كلذ دعب قئالعلا
 امأو . ةروص ةيأب دعس نبا ءادعأ نيدحوملا دعاسي الأي ىناثلا وسنوفلأ دهعتو '
 « ءافصلاو ةدوملا نم « ماري ام ريخ ىلع تناك دقف « ةلاتشقب دعس نبا قئالع

 . ىرعلا ةنيتم ةقادص ةلاتشق كلم نماثلا وسنوفلأب شيندرم نبا طبرت تناكو

 .نوثيعي « نيلاتشقلا دنحلا نم ةريبك ةيماح ةيسنلب ف ظفتحم شيندرم نبا ناكو

 نملسملا ةنيدملا لهأ مهم قاض ىح « اهاايحأو اهقرط مهب صغتو « ةنيدملا ىف

 اطغ نومرطضي مهو « ةبيرقلا ى ىرقلاو عايضلا ىلإ مهنم ريثكلا اهرداغو « اعرذ

 ءمهقفارمو مهاومأو مهرود نمىراصتلا مهءادعأ كسلا.« مري ىلع

 ةيسنلب لهأ جرخأ ىذلا وه شيندرم نبا نإ ليقو . مهناطوأ نع كلذب مهدرشو

 ىراصنلا ءافطصا ىف ةسايسلا هذهل ناك دقو . ؟2ىراصنلا هئافلحل عسويل اهنم

 نأ ىلا ةسايسلا ىهو « ضورفلاو مراغملاب نيملسملا قاهرإ نم هيضتقت امو

 نبا ةبيه نم لينلا ىف قي قيمدلا اهرتأ * اهرهاظمو اهرضانع نم فرط ىلإ انرقأ

 . اهاوز مهنمتو هتسايرب سلدنألا قرش لهأ مربتو « هيلع طخسلاو شيندرم

 هتداق جورخ وهف « شيندرم نبا ىوق عضعضت ى ىناثلا لماعلا امأو

 همايضناو « هيلع كشمه نب مهاربإ هرهص قاقشنا ناك دقو . هيلع هئارزوو
 كشمه نبا ناك دقف . هناطلسو هتساير نمتزه ةبرض مظعأ بير الب «نيدحوملل
 ناك لب « ًاتيص مدعبأو ةليح مهعسوأو « هتداق ردقأ ناكو « نعألا هدعاس

 ع دلئاسو:ةعورو هتوف نمو:+:ةريملاةتافض نم مخنرلاب عقاولا ف كقنم نبأ

 نكي مل نا « رصعلا اذه ىف ةملسملا اينابسا ةداق مظعأ نم « ءامدلاب ةتناهساو

 قي ط. الطوق : الولعمعتم ةعوطعي م. 542 )١(

 885 ص ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نبا (؟)



 - ة؟ة4ةخ-

 هتبارق نم ةدع « كشمه نبا ريغ شيندرم نبا ىلع جرخو . اعيمح مهمظعأ

 « ًامزاح ًاعاجش ًاسراف ناكو « لاله نب فسوي هربص ءالؤه نمو ؛ هئارزوو

 ةيسنلب نم بيرقلا شينرطم نصح ةسايرل هبدنو « هرهاصف هزيمأ ىدل ىظح
 هلئروع قحلو « لاله نبا راثف « امهنب ام دسف مث « ىضارألا نم هلوح امو

 ,ةوقب هديأف « هتياح تحت نوكي نأ ىلع ةنولشرب ريمأ عم فلاحتو ( لاداروم )

 عقوأو . اهنوصح ضعب عزتنيو « ةيسلب زاوحأ ىلع ريغي ذخأ'و ء ناسرفلا نم
 دي ىف ًاربسأ موي تاذ عقو نأ هعلاط ءوسل ثدح نكلو . شيندرم نباب ةمزمل

 هبلاطو « ةلتروم ىلإ هب عرسأف « هيلإ ذخأف « ةلئروم ىلع هرهص اهدرج ةيرس

 ىلا هنيع تجرخأف شيندرم نبا رمأف « ىنأف « هنيع تعزن الإو « اهئالخإب

 ثيح « هبطاش ىلإ ذخأ مث « ىرخألا هنيع تعزن هضفر ىف ىدامت املو « دوعب

 تاوزن زربأ نم ماقتنالا ىف ةردملا لئاسولا هذه تناكو ١0©2. قوت نأ ىلإ ام ىب

 هنأ نم « ةالصلا بحاص نبا انل هيوري ام ىلإ انرشأ نأ قبس دقو ء شيندرم نبا
 . طئاحلا ىف امهمانبب كلذو عذحلا ىنبا هيريزو لتق

 اهيح « ةينضملا بعاتملاو ةيبصعلا فورظلا هذه نم ىناعي شنندرم نبا ناك

 . هب ةريخألا مهتبرض لازنإل مهطخ نودحوملا عضو

 صفحوبأ ديسلا جرخ (م 1117/1 ةنس سرام ) ه 055 ةنس بجر ربش ىنف
 « ةيليبشإ نم نيدحوملا عوج ىف صفح وبأ خيشلاو « ديعس وبأ ديسلا هوخأو

 نوعضي ؛ ًامايأ اب اوماقأ « ةبطرق ىلإ اولصو الف « كش. نب مهاربإ مهعمو
 ةدصاق ًاقرش تراسو « ةبطرق نم ةيدحوملا تاوقلا تجرخ مث . ةيئاهلا مهططخ

 ©9ةطاجيق ةنيدم شيندرم نبا دعاوق نم اهوزغ ةدعاق لوأ تناكو « ةيسرم ىلإ
 ضبقو « ةريصق ةمواقم دعب اهومحتقاف . ةقرول نببو اهب «نايج قرش ةعقاولا

 كلذ دعب نودحوملا قرتخا مث « كش.ه نبا ةراشإب مدعأو قرشلا اهدئاق ىلع

 رابتخال اهولزانف « اهصحف ىلإ اولصو ىتح ةيسرم ىلإ مهقيرط ىف قرشلا طئاسب
 هزنتم ناك دقو « اهرهاظ ىف جرفلا نصح ىلع اوبلغتو « ةيعافدلا اهتردقم

 رئاسو « نيتاسبلاو ضايرلا اوحابتساو « هسنأو هوه لزامو « شيندرم نبا

 مهديو نيدحوملا دوقي كش.ه نباو « ةقطنملا كلت ىف ءارضحلا طئاسبلاو ىوقلا

 7317و 85٠0 ص مالعألا لامعأ ىف بيطخلا نبا )١(

 0دعودهو ةيئابسإلاب ىهو (؟)



 هتاوق عمجتسي كلذ لالخ شيندرم نبا ناكو . كلاسملاو قرطلا ريخ ىلع

 ىوس هتوعد مهم باي ملف « هدادمإل ىراصتلا هءافلح خرصتسيو « ةريخألا

 نمأتل « ىامألا ةيسرم نصح ىهو « ةقرول ىلإ مهم ثعب « سراف ةئاعبرأ
 ديعس ناع ىلأ هتقث عضومو ريثألا هدئاق ةدايقب تناك دقو « اهتبصق نع عافدلا

 «هيلع لاط رمآلا نكلو . نيصحت عنمأ اهنصحو « نايع وبأ اهطبضف « ىسيع نبأ
 لاوحألا بارطضا نم شيند رم نبا هيناعي ام سانلا نيب عاذو © هتلزع ىف وهو

 «نيدحوملا اوعدو :ةقرول لهأ راث ذئدنعف «تند دق هتبقاع نأ اورعشو «قلقلاو

 اوعنتماو ةبصقلا ىلإ ًاعيبح ءالؤه أجتلاف «شيندرم نبا راصنأو ىراصنلا اومحاهو

 ىلإ مهخيرصب اوثعبو « داجنإلا بلط ىف نيدحوملا ىلإ ةقروا لهأ هجتاو . 5

 « ديحوتلا ةوعد ىف ملوخد نونلعي « ةيسرم صحفي هتلحم صفح ىنأ ديسلا
 بوص هتاوق ضعب ىف صفح وبأ ديسلا راسف « مهودع ىلع هب نورصنتسيو
 . عانتمالا نم اهلاح ىلع ناممع ىلأ ةدايقب اهنيماح تيقبو « اهلتحاو اهلخدو « ةقرول

 دلو اهدي ىف عقوف « ةرواحما ءاحنألا ىف لوجت ةيدحوم ةيرس تجرخ نأ ثدحو

 ةبصقلا نم ةبرقم ىلإ لمحم نأ صفح وبأ ديسلا رمأف « نامع ىلأ نب دمحم « دئاقلا

 ىف 'رمتساو دئاقلا ىنأف « ملستلا ىلع كلذ هلم نأ ىسع هيبأ نم ىأرع
 ىراصنلا هكرافلح هيلع خلأ ذئدنعف ءدفنت نأ ءاملاو تاوقألا تداك ىتح « هعانتما
 هدنج عم ةبصقلا نم لوزنلا ف ناّمع ىنأل كشمه نبا طسوتو « ملستلا ىف

 ىلإ هبحص عم نامع وبأ دئاقلا قرضتاو « ةبصقلا تملس اذكهو « نامألاب

 ةقرول حتف كلذب مو 2 مهدالب ىلإ ىراصنلا دنحلا فرصناو « ةيسرم

 . نيدحوملل اهصولخو
 ءاهراصح ىف ىضمت «ةيسرم ىلإ هتاوق ف صفحوبأ ديسلا داع كلذ رثأ ىلعو

 كلذ ىف مهعبتو « ديحوتلا ةوعد ىف ملوخدو مهتعاطشلأ لهأن لعأ كلذ ءانثأ ىفو

 صفح وبأ ديسلا زهج مث « نامألا ًاعيمح اوحنف « ةرواحما نوصحلا مظعم لهأ
 « مهاربإ ىلأ نب هللا دبع ىنأ ظفاحلا خبشلا ةرمإ تحت برعلاو نيدحوملا نم ةلح

 ةريزحلا اهبقعأو . نيدحوملا ةعاط ىف تلخدو اهتحتتفاف ةطسب ةنيدم ىلإ تراس

 ةماعزب ديحوتلا اهلهأ نلعأف ةيسنلب ىونج نه ةبرقم ىلع ةعقاولا - رقش ةريزج
 اوناك نيذلا ىراصنلا اودرطو « ىوزملا نايفس نب دمحم نب دمحأ ركب ىنأ مهديبع
 « ًارعاش ًاييدأو . ةسحم آدهازو « قيرع تيب نم امان ايعز ركب وبأ ناكو . ا



 تاهل

 نيدحوملل اعد « هدعاوق ىلع نيدحوملا طغضو شيندرم نبا رمأ لالتخا ىأر الف
 دعس نيفسوي جاجحلا ابأ هاخأ «هلاتقل شيندرم نبا بدنف « هناريج هيلإ مضناو
 « ةريزحلا ةلزانمم تماق ناسرفلا نم ةوق جاجحلا وبأ ثعبو « ةيسنلب ىف هبئا
 راصحلا رمتساو « ه 855 ةنس لاوش فصتنم ىف « اهلع قييضتلاو امر صاحمو
 دنحلا لاسرإ ىلاوي دعس نباو « عاطتسا ام مواقي نايفس نباو « نيرهش ءاهز
 ةيسرع هتلحع صفح ىنأ ديسلا ىلإ ةريزحلا لسر تلصوو « راصحلا ديدشتل
 ةيلاو قرشلا لاله نب بويأ ابأ قباسلا مهدئاق مهعم هجوف « داجنإلا بلط ىف
 « ةريزحلا محتقي نأ بويأوبأ عاطتساو ديحوتللمهنوعد ىف لخخد دق ناكو « مهلع

 ةيسرع قحلو شيندرم نبا ضرم ىح « ًارهشأ اهياحو اهطبضب موقي نأو
 , ©0ةريزحلا قنخم سفنتو « اليلع

 هتاوقب جرخي « ةيسرم ةلابق نودحوملاو « كلذ ءانثأ شيندرم نبا ناكو
 سيئرلا هوخأ ناكو « ةنحاط كراعم ىف نيرصاحنلا عم كبتشيو « رخآ ىلإ نآ نم
 فلثتخا دقو . اهزاوحأو «ةيسنلب نع عافدلا ىلوتي «دعس نب فسوي جاجحلا وبأ
 ىلع جرخ هنأ ةياور ىف « بيصعلا قزأملا اذه ىن هيخأ نم فسوي فقوم ىف
 وحنب هيخأ ةافو ليبق مهتوعد ىف لخدو ع ؟9نيدحوملا ىلإ هنع رفو « هيخأ

 « سابعلا ىنبل ةيسنلي ىف اعد ثداوحلا مهجت ىأر امل هنأ « ىرخأ ةياور ىفو . ماع
 نيدحوملل عياب مث « ةيالولاو دهعلاب هل بتكف « هللاب دجنتسملا ةفيلخلا بتاكو
 « ةحيص رغ ةياورلا هذه نأ ىرخأ ةهج نم ودبي هنأ ديب . ؟7(ه 815 ةنس )

 صقخا هنأو « صالخإب هيخأ بناج ىلإ لمعي رمتسا « فسوي جاجحلا ابأ نأو
 ةعفادملا ( شيندرم نبا ) دمحم هوخأ غرفت اًميِب « ةيسناب عاطق نع عافدلاب
 شيندرم نبا ةايح نم ةريخألا ةرّفلا هذه نأ عقاولاو . ةيسرم ىف نيدحوملا
 ىناثلاوسنوفلأ نأ « ةيلاتشقلا تاياورلا ضعب ىو « ضومغلا نم ءىش اهفنتكي
 ىضارأ ازغو « شيندرم نبإ ىلع نيدحوملا طغض ةصرف زبذلا نوجارأ كلم
 هنأو « نوصحو عقاوم ةدع ىلع اهنم ىلوتساو « ةينولطق دودحل ةخاتملا « ةيسنلب

 ةعفادم جاجحلا وبأ سيئرلا ىلوتف « اهنا ةيسنلب وزغل ةيرحمو ةيرب ةلح لسرأ

 )١( ص ءاريسلا ةلحلا ىف رابآلا نبا 570
 ص مالعألا لامعأ (؟) ١10١

 ص ؛ ج نودلخ نبا (؟) ١55



 ب ه7

 ةينارصنلا نفسلا ةعفادم شيندرم نبا لوطسأ دئاق مساق نبا ىلوتو « ةيربلا تاوقلا

 , ©0اهنم ًاددع قرحأو اهمزهف
 شيندرم نبا ناكو : شيندرم نبال ىرخأ ةبرض ةيرملأ ثداوح تءاجو

 حاتجا الف . مدقم نبا هدئاق اهتيالول بدنو « نيدحوملا نم ةيرملأ عزتنا دق

 اوبرتقاو « ةطسبو ةقرول ىلع اولوتساو « ةيقرشلا سلدنألا ةقطنم نودحوملا

 دمحم وه « هتخأ ىلع شيندرم نبال ربصو مع نبا ةيرملب ماق « ةيرلأ نم
 ةداقلا دحأ لاله نب دمحم هعم نواعتو « طيسبلا بحاصب فورعملا شيندرم نبا

 صفح ىنأ ديسلا ىلإ اثعبو « نيدحوملا ةعاطب انلعأو ٠ شيندرم نبا ىلع جراوملا

 ىلع ضبقف « نيدحوملا دنحلا نم ةوق مهلإ هجوف « داجنإلاو نوعلا بلط ىف
 ةجوز هتخأ لتقب رمأ « ثدح امب شيندرم نبا ملع الف . مدعأو مدقم نبا ىلاولا

 ثداحلا اذه ءاجف « ًاقارغإ التقف « اهنم هتنبا لتقو « ةيسرع تناكو همع نبا

 راتبتسالاو « ةوسقلا غلاب نم شيندرمنبا هب مستي ناكام ىلع ًاديدج اليلد « عشبلا
 بحاص نبا لوقي . ةيناسنإ ةفطاع ةيأ وأ محر ةلص كلذ ىف هقوعتال ؛ءامدلا كفسب

 نمو هللا نم هنوع لقو « كلذ رثأ ىف شيئدرم نبا نهذ لتخاو » : ةالصلا
 هتبارقو هلهأ هتلذأ نم عزفو « كلاحلا ليالاك هحبص داعو « كلانه سانلا

 , 20و هتلاحو هتايح تلتخاو « هتصاخو هتعيشو

 نم « ةبيصعلا ةنوآلا كلت ىف « هيلع ىلاوت ام شيندرم نبا نأ عقاولاو
 ءاليتسا نمو « هتبارقو هئارزوو هتداق مظعم قاقشنا نمو « ةعئألا تابرضلا
 ةورذ غلب دق « هقاهرإو هراصح ىف هددشتو « هدعاوق مظعم ىلع نيدحوملا

 ىدحوملا ةفيلخلا روبع نم هغلب ام ؛ةيضاقلاو ةريخألا ةبرضلاتناكو . ملألاو سأيلا

 « برعلاو نيدحوملا نم ةرارج عوج ىف سلدنألا ىلإ هسفن فسوي بوقعي ىنأ
 ةحودنم قبث مل هنأب ذئدنع نقيأف «ه 055 ةنس لاوش ىف كلذو « ةيليبشإب هلوزنو

 ةمئاحلارذن « هلو هسأي لالخ فشتسي ناكو .ىئاهلا طوقسلاو ةقبطملا ةمزهلا نع

 هناطلسو ةديتعلا هتروث متي نأ ىف ركفي ملو نهم ل هنأ ديب « ةعورملا ةموتحما
 ءادعأ مهربتعي ناك نمل « نيهملا ملستلاب « نرق عبر ءاهز لاطتسا ىذلا « ضير علا
 ودبيو . سأيلاو مغلا همطحو «ةنيتملا هتيني تراهنا نأ ثبلي مل هنأ ىلع «هدالبو هموق

 مى. 5. اطوروت الولعمعتم ةتعطعب م. 552 )١١(

 . 10و 175 ةحول « ةمامإلاب نملا » ىف ةالصلا بحاص نبا (؟)



 تك 0

 عون ىلإ سأبلا هب ىهتنا دق شيندرم نبا نأ « ةالصلا بحاص نبا لاوقأ نم
 فسوي جاجحلاوبأ سيئرلا هوخأهيلإ دمعام هلوهذ نم دازو « لبحلاو لوهذلا نم

 ناك ىذلا عورملا ريصملا نم هذقنأف توملا ءاج مث . ديحوتلا ىلإ ةردابملا نم

 رهش نم رشاعلا ىف « ةالصلا بحاص نبا انل لوقي امسح هتافو تناكو . هرظتني

 « هرمع نم نيعبرألاو ةنماثلا ف (م 71 ةئس سرام 5) ه ه1 ةنس بجر

 .©0رصاعملا خرؤملا لوق هنأل ناحجرلا عباط لمحت خبرات وهو

 ©0مسلا لوانتب رحتنا هنأو « ًايعيبط آتومتسع مل شيندرمنبا نأ ةياور فو
 ءاسأو « هتلود ءاريكو هلهأ ىلع دتشا امل هنأ كلذ . هتدلاو ديب آمومسم قوت هنأوأ

 نم هملعت امل « هشطب تفاخو اهرهنف « لوقلا هل تظلغأو « همأ هتحصن « مهلإ
 ساسأ ىلإ دنتستال « ةياورلا هذه نأ ىلع . ©2هسلاب هلتق تربدف « هعابط ةيشحو

 انل لقي مل «نايعلا دهاشو « رصاعملا خرؤملا وهو ةالصلا بحاص نبا نإف « ىوق

 دقو « رصعلا نم بيرق وهو « رابألا نبا نإف ىرخأ ةهج نمو . اهلع ًائيش
 « شيندرم نبا نأ انل ركذي « شيندرم نب فسوي ديفح دهع ىف ةيسنلب ف شاع
 لوقيو . ©؟9ةيسرم ىلإ اليلع اهرداغف « رقش ةريزحل « هترصاحم لالخ ضرم
 .©0ةيسرم راصح لالخ « هفنأ فتح » فوت شيندرم نبا نإ ًاضيأ ىشكارملا انل

 هتلود رايهناب ًاريذن هتوم ناكو . شيندرم نب دعس نب دمحم كله اذكهو
 قرش ىف اهئشني نأ « هتعاربو هتعاجشو هتأرجو همزعب عاطتسا ىلا « ةخعاشلا

 ًاقرش رحبلا ئطاش نب امو « ًابونج ةيرملأو الامش ةشوطرط نببام « سلدنألا

 «ىوقلا اهنالقتساو سلدنألا ناطاس لثمت نرق عبر ءاهز تثبل ىتلاو « ًابرغ نايجو
 حال دقل لب « رحبلا ءارو نم ةقفدتملا مهشويجو نيدحوملا ناطلس ىدحتتو

 اميح كلذو « اهلك سلدنألا ىلع هناطلس طسبي داكي شيندرم نبا نأ نيح ىدم
 ىح سلدنألا طبناوأ قّرمتاو + نشا ىداوو ةدبأو :ةماّييو ناّيج لع لوتسأ

 ةياورلا هذبب بيطخلا نبا ذخأيو . ( ١0 ةحول ) ةمامإلاب نملا ىف ةالصلا بحاص نبا )١(
 نيرشعلاو عساتلا ف'ىوت شيبدرم نبا نإ انل لوقي ناكلخ نبا نكلو . ( 4.ص ؟ ج ةطاحإلا )
 . 448 ص ١ جنايعألا تايفو عجار . (م 1١1/1 ةنم سرام ١ا/ ) ه5 ةنس بجر نم

 ال. 0مفمدع 8عستعم : ةلامنأم ةاسفسماسممم م. 228 ( ؟)

 . #45 صا جناكلخ نبا (؟)
 7810 ص ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نبا ( 4 )
 ١4٠ نص بجعملا ( 0 )
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 ةبطرق ددهو « ةبطرق ىداو كش.ه نبا هنواعمو هبئان حاتجا اميحو « ةيليبشإ

 ىلع ىلوتساو داقّرلا جرم ىف نيدحوملا مزه مث « ةنومرق ىلع ىلوتساو « اهناذ
 ىف نيدحوملا ناطلس ناكل « همدقتل ًادح ةكيبسلا ةعقوم عضت مل ولو . ةطانرغ

 دقلو . ماتلا رفظلاب شيندرم نبا ةروث تللكلو « رايهمنالل ةضرع سلدنألا
 هنطبت تناكام لك « نيدحوملا دض هتروثب لثمي عقاولا قى شيندرم نبا ناك

 ىلوتسا ذنم اهم شيجت تثبل ىلا « ةيموقلا لامآلاو مالالا نم ةميدقلاسلدنالا
 نيدحوملا ةدايس ربغت مو . اهلع مهدايس اوضرفو « اهدعاوق ىلع نوطبارملا

 ناك دقف « ىموقلا هاجتالا اذه نم ًاثيش ةيسلدنألا ةريزحلا هبشل نيطبارملا دعب
 لئابقلا نم مهلثم اوناكو + بناجأ « سلدنألل ةبسنلاب نيطبارملاك نودحوملا

 بجاحلا مايأ ذنم سلدنألا نوئش ىف ىوقلا اهوثم ذنم عطتست مل ىلا « ةيربربلا
 نكت ملو . ريدقتلاو فطعلا نم ًاريثك ةيسلدنألا ةمألا نم زرحت نأ « روصنملا
 شويحلا تناكامو «نودحوملا مث نوطبارملا اهءاول لمح ناك ىلا داهحلا ةركف

 اينابسا ةبراحمو « سلدنألا ةيامح ليبس ىف هلذبت « ةيدحوملا مث « ةيطبارملا
 فطلت تناك نإو « ةيسلدنألا ةيموقلا ةركفلا ىلع ءاضقلا مامت ىضقتل « ةينارصنلا

 نم مغرلاب نكي مل شيندرم نبا نأ ىلع . اهمارطضاو اهتوذج نم رخال نآ نم
 « ةيسلدنألا ةيموقلا ءاول لمحل ىلثملا ةيصخشلا وه « هتعاجشو هتأرجو هتفاصح
 حتمي ناك امب « ةيونعملا اهميق نم ًاريثك دقفت « نيدحوملا ىلع هتروث تناك دقف
 مهنيكمتو «٠ هبورح ىف مه ةناعتسالاو « ىراصنلا ةقداصم ىف طارفإلا نم هيلإ

 كلذ بناج ىلإو . ةماعلاو ةصاخلا هتايح قو « هيز ىف مهم ههشتو «هدعاوق نم

 « بارشلا ىف ًافرسم ناكدقف « ةميمذلا الخلا نم ةفئاطب مستي شيندرمنبا ناك
 ى اكمهنم « « دحاو فاحلا تحن ةلمح مهم دقاري ناك » ىتح « ىراوحلا ذاختاو

 «ةوسقلا غلاب « ًامولظ ةيغاط كلذ دعب ناك مث . ؟27صقرلاو رمزلاو نايقلا بح
 ,©0روحلاو ملظلا نم هتلك اش ىلع هلامع ناكو «ءامدلاب رتهتسم «ماقتنالا ىف افرسم

 هونتو « سادنألا راوث كلس ىف شيندرم نبا ةيمالسإلا ةياورلا عضتو
 « دعاسلا ىوق « روغلا ديعب ناك» هنأب مهضعب هفصو دقو « هتعاجشو هئاكذب

 . « ةبوقعلا بوهرم « ماقتنالا ًارثكوم «وفعلا ديعب « مزعلا ديدش « ىأرلا ليصأ

 - 351و 750 ص مالعألا لامعأ ىفو م1 نص ١ ج ( عوبطملا ) ةطاحإلا ىف بيطخلا نبا )١(
 ءمحو ملال صار جةطاحإلا (؟)



 روص ىف ؛ ةمامإلاب نملا  هباتك ىف انل همدقي ةالصلا بحاص نبا نأ نم غرل ابو
 لصفي ىذلا «نيديرملا ةروث » هباتك ىف هنإف «ءايقشألاب ًامتاد هباحأ فصيو ء«ةمئاق

 ةعاجشو ةيسورف هل تناك » هلوقب شيندرم نبا فصي « سلدنألا ربس هيف

 , ©2, ةسايرو ةماهشو

 ودبيو . هريوصتف ةياورلا فلتختف « شيندرم نبا ةافو بقع ثدح ام امأ

 « هخايشأو هدازت رداب « هتافو رثأ ىلع هنأ « ةالصلا بحاص نبا لاوقأ نه

 « ممأرب عدصف « كلذب الاله رمقلا ابأ هدلو اوعنقأو « نيدحوملل ةعاطلا نالعإب

 ريمأل كلذ دكؤويل « ةيليبشإ ىلإ راسو « هتعاطو « هديحوت نالعإ ىلإ ردابو
 نأ نم ةالصلا بحاص نبا هركدذي ام ىلإ انرشأ نأ قبس دقو . بوقعي ىنأ نينمؤملا
 ,«9هيخأ ةافو ليبق « هديحوت نلعأ دق « شيندرم نبا اخأ فسوي جاجحلا ابأ

 لالخ « شيندرم نبا قوت امل هنأ « ىشكارملا دحاولا دبع انل ركذيو
 « ةيسنلب نم فسوي جاجحلاوبأ سيئرلا هوخأ مدق ىح هتافو تمتك « راصحلا

 رمأل ةعاطلاب اونيدي نأ ىلع عيمحلا ىأر قفتاو « هيخأ ءانبأ ريكأ عم ثحابتو
 ىرخأ ةياورب كلذ نرقيو . دالبلا هيلإ اوملسي نأو « بوقعي ىلأ نينمؤملا

 دلولا نم هل ناكو « .هينب عمج هلجأ وندبرعش نيح دعس نب ادمحم نأ اهتصالخ
 «ريبزلاو ؛متاغو « ىصوأ هيلإو «مهربكأ وهورمقلا وبأ لاله مه ٠ ةينامك روكذلا
 «موقلا ءالثوه رمأ ىرأ ىنأ مل لاقو « ركسعو «مقرأو «ردبو «ريصنو ءزيزعو
 « مهتعاط ىف دالبلا ظعم تلخدو « مهعابتأ رثكدقو « دوعص ىف « نيدحوملا نم

 ارايتخاو ًاعوط مل ملستلا نسحب كلذل هنأو « مهتمواقمب مل ةقاطال هنأ نظي هنأو

 ىتا دالبلا لهأ نم مهريغب لزنأ ام مهم لزني نأ لبق « مهدنع كلذب اوظحيف

 , ؟9نيتياورلا ىأ ةحصب مزجتال دحاولا دبع نأ ىلع « ةونع اهولخد

 رداب «شيندرم نبا ةافو رثأىلع هنأ « هب عوطقملا نم ودبي هنإف لاح ىأ ىلعو
 « بوقعي ىلأ ندنمأوملا ريمأل هتعاطو هناعذإ نالعإب « لاله رمقلا وبأ هدلو

 صفح ابأ ديسلا هاخأ ةفيلخللا هجوف . ةرامإلا ةدعاق ةيسرم ةئيدم نع هل لختلابو

 نيدحوملا نم لزانم ركسع ىف اهلإ راسف « ةنيدملا مستيلو هتعاط لبقتيل ةيسرم ىلإ

 دك صارو جةطاحإلا (1)
 . 158 ةحول « ةمامإلاب نملا » باتك (؟)

 14٠١. نص بجعملا (؟)
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 ىلع مهتحو مهظعوو « اهلهأ سنآو ةئيدملا لخد مث « هيلإ جورحلاب اهلهأ ردابف
 ةيليبشإ ىلإ هسفني لاله راس مث . مهنع ملاظملا عفرو ردحلاب مهدعوو « ةفيلحلا ةعاط
 7 اهنايعأو اهتداقو قرشلا ةلود رباكأ هعمو (ه ه5! ) ناضمر ربش لهّسم ىف

 « ةياجم بحاص ىبحم ايركز وبأ ةفيلخلا وخأ « ةيليبشإ جراخ هبعصو هلبقتساف
 ةبصقلاب ةفيلخلا مهلبقتسا مث « نيدحوملا خايشأ ةيلعو ليعاممإ مهاربإ وبأو
 ةوخإلا ةداسلا روضحم ةفيلخلل مهتعيب هبحصو لاله مدقو « لابقتسا لمحأ ةقيتعلا

 ةفيلخلا مهرمت دقو « هب ةلصتملا رودلاو دايعنبا رصقب اولزتأ مث . نيدحوملا خايشأو

 مهتمدقم ىفو « هدانجأو قرشلا ةداق مدق ىلاتلا مويلا فو . هماركإو هفطعفاوب

 ةفيلخلا ىلإ مهببغر اودبأو « مهتعاطو مهتعيب « ىسبع نب ذيعس نامعوبأ مهخيش
 اذه ًافده تاذلاب ةذبو ةنيدم اونيعو « ىراصنلا دالب نم مه رواج نم وزغب موقي نأ

 .©90ةبغرلا هذهقيقحتب ةفيلخلا دعوف « اهراوسأو امتانيصحت فعضل ًارظن « وزغلا
 « دعس نب ادمحم ريمألا نأ اهتصالخ ةياور ةبسانملا هذبم بيطحلا نبا انيلإ لقنيو
 ةفيلحلا ةماقإب هسفنىلع دهشأ «نيدحوملا ىلإ هكلم رييصتب نقيأو « سأيلا هكردأ امل

 لوبق هيلإ بغرو « هلهأو هدلو ىلع ًايصو  هودع  نمؤملا دبع نب فسوي

 « ةليسولا هذبم رثأتو « دصقلا اذهل قر ةفيلثلا ىلإ كلذ لقن الف « ةيصولا هذه
 « نينيعلا ءاقرز ءارقش تناكو .كشمهنبا ةديفحو شيندرمنبا ةنبا ةدئاز جورتو

 « هيدل تيظحف « ه ها/٠ ةنس لوألا عيبر ى هيلإ اهفافز متو « لاملا ةعئار

 لوق ىلع سانلا ناك ىتح » هيدل ًاذوفن نهرثكأو « هيلإ هئاسن بحأ تدغو

 اهتخأ جوزتو . « ةيشيندرملا » ءاقرزلل ةفياحللا بحب لثملا نوبرضي بيطحلا نبا

 ةفيلحلا قدغأو «©9بوقعي فسويوبأ ريمألا هدهع ىلوو « هدلو دعب اهف ةيفص
 نيعف « سلدنألا قرشب مهناطلس مل تساو « شيئدرم لآ ىلع هفطع
 دمحم نب متاغ نيعو « امتاهجو ةيسنلبل. آيلاو دعس نب فسوي جاجحلا ابأ
 « هفنكى شاعف «هيدل الاله قبتساو «ةتبسب ةودعلا ليطاسأل ادئاق شيند رم نبا

 ,©0ةبترلا عيفر « ريثأ

 . أ55١وب 158 ةحول ةمامإلاب نملا ىف ةالصلا بحاص نبا )١(

 )١( ص بجعملا ىف ىثكارملا 14٠١.
 ا؟ال) نص مالعألا لامعأ (م)



 -ت اةها/د

 هفيلحو هرهبص ىلع هجورخ ناك ىذلا وهو « كش.ه نب مهاربإ امأو

 ىف هيلع ناكام ىلع ًارقتسم ثبل دقف « قرشلا ةكلمم رايهناب ًاريذن « شيندرم نبا
 «ههالا ةنس لئاوأ ىتح كلذو « هتيالو ىلع ةفيلخلا هرقأو « اهضارأو نايج
 هلهأب اهلإ ريعف « ةودعلا ىلإ فرصني نأ ةفيلخلا هيلإ بلط مث ء (م 117)
 ليلق ضحب ملو « اهنم اهنم شيعي تاعاطقإ اهم عطقأو ةسانكم ةنيدم نكسأو « هدلوو
 ىلإ هلم نأ ثبلي مل « ضارعألا ديدش ء بيرغ جلافب بيصأ ىتح كلذ ىلع
 .©0ةعورملا همالآ نم الاوهأ ىساق نأ دعب « ربقلا

 .#ل١ ضال ج ( 1405 ) ةطاحإلا )00(


